
MINISTÉRIO DA DEFESA

EXÉRCITO BRASILEIRO

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA DEFESA

EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA

ESTIMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE FONTES EMISSORAS DE RF:

UMA ABORDAGEM UTILIZANDO SISTEMAS HÍBRIDOS

AOA/TDOA

Rio de Janeiro

2016



INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA

ESTIMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE FONTES EMISSORAS DE RF:

UMA ABORDAGEM UTILIZANDO SISTEMAS HÍBRIDOS

AOA/TDOA

Dissertação  de  Mestrado  apresentada  ao  Curso  de

Mestrado em Engenharia de Defesa do Instituto Militar
de Engenharia, como requisito parcial para a obtenção do
título de Mestre em Ciências em Engenharia de Defesa.

Orientador: Prof. José Carlos Araujo dos Santos – Ph.D.

Rio de Janeiro

2016



c2016

INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

Praça General Tibúrcio, 80 – Praia Vermelha

Rio de Janeiro – RJ CEP: 22290-270

Este exemplar é de propriedade do Instituto Militar de Engenharia, que poderá incluí-lo em

base  de  dados,  armazenar  em  computador,  microfilmar  ou  adotar  qualquer  forma  de

arquivamento.

É permitida a menção, reprodução parcial ou integral e a transmissão entre bibliotecas

deste trabalho, sem modificação de seu texto, em qualquer meio que esteja ou venha a ser

fixado, para pesquisa acadêmica, comentários e citações, desde que sem finalidade comercial

e que seja feita a referência bibliográfica completa.

Os conceitos expressos neste  trabalho são de responsabilidade do(s) autor(es)  e do(s)

orientador(es).

621.382  Sousa, Eduardo Rodrigues de

S725e Estimação  de  localização  de  fontes  emissoras  de  RF:  uma
abordagem  utilizando  sistemas  híbridos  AOA/TDOA /  Eduardo
Rodrigues de Sousa; orientado por José Carlos Araújo dos Santos
– Rio de Janeiro: Instituto Militar de Engenharia, 2016.

109p.: il.

Dissertação (Mestrado) – Instituto Militar de Engenharia, Rio de
Janeiro, 2016.

1. Curso  de  Engenharia  de  Defesa  –  teses  e  dissertações.  2.
Comunicações. 2. Radiofrequência. I. Santos, José Carlos Araújo
dos. II. Título. III. Instituto Militar de Engenharia.

2



INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA

EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA

ESTIMAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE FONTES EMISSORAS

DE RF: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO SISTEMAS

HÍBRIDOS AOA/TDOA

Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Mestrado em Engenharia de Defesa do

Instituto Militar de Engenharia, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em

Engenharia de Defesa. 

Orientador: José Carlos Araujo dos Santos – Ph.D. 

Aprovada em 31 de março de 2016 pela seguinte banca examinadora:

José Carlos Araujo dos Santos – D.Sc. do IME – Presidente

Paulo Henrique Coelho Maranhão – D.Sc. do IME

Fernando da Rocha Pantoja – Ph.D. da Fundação Ezat

Rio de Janeiro

2016

3



AGRADECIMENTOS

Inicialmente agradeço a Deus por ter me permitido viver esta experiência ímpar.

Ao  meu  orientador,  Professor  José  Carlos  Araujo  dos  Santos,  pelas  orientações,

compreensão e confiança para a realização deste trabalho.

Aos colegas Deibnasser, Marco Aurélio, Martiney, Patricia e Ramirez, pelos preciosos

conhecimentos compartilhados e pelo fidalgo apoio durante as muitas horas dispensadas à

elaboração do trabalho no Laboratório de Microondas. 

Ao Instituto Militar de Engenharia e à Marinha do Brasil, pela oportunidade na realização

de um sonho.

A todos  os  meus  familiares  e  amigos  que  sempre  estiveram  presentes  e  souberam

compreender a minha ausência. 

Finalmente, um agradecimento muito especial ao meu filho e minha esposa, Eduardo e

Milena,  pela  paciência,  incentivo,  apoio  e  compreensão  em face  das  inúmeras  horas  de

ausência dedicadas à realização do curso de Mestrado. A família é o maior estímulo que se

pode conseguir.

4



                                                   

       “Não se pode ensinar tudo a alguém, pode-se apenas

 ajudá-lo a encontrar por si mesmo o caminho.”

GALILEU GALILEI

5



SUMÁRIO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES.......................................................................................................9

LISTA DE TABELAS...............................................................................................................11

LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS..........................................................................12

LISTA DE SIGLAS...................................................................................................................15

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS...........................................................................................19
1.1 INTRODUÇÃO..............................................................................................................19
1.2 OPERAÇÃO DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM...............................................20
1.3 RÁDIOS DEFINIDOS POR SOFTWARE....................................................................21
1.4 ESTRUTURAS DE BATALHÕES DE INFANTARIA.................................................21
1.5 OBJETIVO DO TRABALHO.......................................................................................22
1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO..............................................................................23

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.......................................................................................24
2.1 TÉCNICAS DE LOCALIZAÇÃO DE FONTES EMISSORAS DE RF.......................24

2.1.1 ÂNGULO DE CHEGADA (AOA)........................................................................24
2.1.2 TEMPO DE CHEGADA (TOA)............................................................................27
2.1.3 DIFERENÇA DE TEMPO DE CHEGADA (TDOA)............................................30
2.1.4 DIFERENÇA DE FREQUÊNCIA DE CHEGADA (FDOA)................................35
2.1.5 INTENSIDADE DO SINAL RECEBIDO (RSS)..................................................40
2.1.6 SISTEMAS HÍBRIDOS.........................................................................................42

2.1.6.1 TÉCNICA HÍBRIDA FDOA / TDOA............................................................42
2.1.6.2 TÉCNICA HÍBRIDA AOA / TDOA...............................................................43
2.1.6.3 TÉCNICA HÍBRIDA AOA / TOA..................................................................44
2.1.6.4 TÉCNICA HÍBRIDA RSS / TDOA / TOA.....................................................44
2.1.6.5 TÉCNICA HÍBRIDA TDOA / GROA............................................................45

2.2 MEDIDAS DE PRECISÃO...........................................................................................46
2.2.1 ERRO CIRCULAR PROVÁVEL E ERRO ESFÉRICO PROVÁVEL.................46
2.2.2 O ERRO ELÍPTICO PROVÁVEL.........................................................................47

2.3 FONTES DE ERROS.....................................................................................................48
2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE EMISSORES DE BAIXA POTÊNCIA.........................49

3 SISTEMAS BASEADOS NAS TÉCNICAS AOA E TDOA.............................................53
3.1 MÉTODO BASEADO NO ÂNGULO DE CHEGADA (AOA)...................................53

3.1.1 MODELO DE AOA PROPOSTO POR STANSFIELD (1947).............................55
3.2 MÉTODOS BASEADOS EM TDOA............................................................................58

3.2.1 MODELO TDOA EM 2D......................................................................................58
3.2.2 MODELO HÍBRIDO TDOA/AOA EM 2D...........................................................61
3.2.3 MEDIDAS DE PRECISÃO EMPREGADAS NOS MODELOS EM 2D.............63
3.2.4 MODELO HÍBRIDO TDOA/AOA EM 3D...........................................................66
3.2.5 MODELO TDOA EM 3D......................................................................................68
3.2.6 MEDIDAS DE PRECISÃO EMPREGADAS NOS MODELOS EM 3D.............69

6



4 SIMULAÇÕES E RESULTADOS......................................................................................71
4.1 CENÁRIOS UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES........................................................71

4.1.1 POSICIONAMENTO DOS SENSORES...............................................................71
4.1.2 POSICIONAMENTO DA FONTE EMISSORA...................................................73
4.1.3 GERAÇÃO DOS ERROS NAS MEDIDAS DE AOA E TDOA...........................74

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DAS TÉCNICAS........................................................................74
4.2.1 SISTEMAS AOA EM 2D.......................................................................................75
4.2.2 SISTEMA TDOA EM 2D.......................................................................................75
4.2.3 SISTEMA HÍBRIDOS AOA/TDOA EM 2D.........................................................75
4.2.4 SISTEMA TDOA EM 3D.......................................................................................76
4.2.5 SISTEMAS HÍBRIDOS AOA/TDOA EM 3D.......................................................76

4.3 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES...........................................................................77
4.3.1 MODELAGEM DOS SISTEMAS EM 2D............................................................77

4.3.1.1 SIMULAÇÕES DO CEP................................................................................77
4.3.1.2 REGIÕES DE INCERTEZA DOS SISTEMAS EM 2D................................83

4.3.2 MODELAGEM DOS SISTEMAS EM 3D............................................................87
4.3.2.1 SIMULAÇÕES DE CEP, SEP E EEP............................................................88
4.3.2.2 REGIÕES DE INCERTEZA DOS SISTEMAS EM 3D................................97

5 CONCLUSÕES..................................................................................................................101
5.1 TRABALHOS FUTUROS...........................................................................................102

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................104

7



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIG. 1.1 Organograma das estruturas de combate de um Batalhão de Infantaria.....................22

FIG. 2.1 Estimação de posição de emissor utilizando a técnica AOA com 2 receptores..........25

FIG. 2.2 Diagrama de radiação padrão de uma antena anisotrópica (BALANIS, 1997)..........26

FIG. 2.3 Arranjo de antenas para calcular AOA (MAO e FIDAN, 2009).................................26

FIG. 2.4 Trilateração utilizando um sistema TOA....................................................................29

FIG.  2.5 Dois  locais  de recepção formando uma linha  base ("baseline”)  contra a  qual  as
distâncias relativas a um emissor podem ser calculadas (ADAMY, 2004)...............................31

FIG. 2.6 Dois locais de recepção formando uma linha base contra a qual as distâncias relativas
a um emissor podem ser calculadas (ADAMY, 2004)..............................................................31

FIG. 2.7 Interseção de hipérboles – método TDOA (BUTLER, 2012)....................................32

FIG. 2.8 Dois receptores medindo o mesmo pulso para cálculo da diferença de tempo de
chegada (ADAMY, 2004).........................................................................................................33

FIG. 2.9 Representação da correlação entre dois sinais analógicos (ADAMY, 2004).............34

FIG. 2.10 Conjunto resultante de três pontos de exemplo medições FDOA calculados a partir
de dois receptores (STREIGHT, 1997).....................................................................................36

FIG. 2.11 Representação do Método da Diferença de Chegada (ADAMY, 2004)...................37

FIG.  2.12  Dois  receptores  móveis  recebendo  o  mesmo  sinal  de  localizações  diferentes
(ADAMY, 2004).......................................................................................................................37

FIG.  2.13  Conjunto  de  curvas  isofreq  para  várias  diferenças  de  frequências  para  dois
receptores movendo-se na mesma direção com a mesma velocidade (ADAMY, 2004)..........39

FIG.  2.14  Intensidade  de  um  sinal  eletromagnético  em  espaço  livre  é  inversamente

proporcional ao quadrado da distância entre o emissor e o receptor.........................................41

FIG. 2.15 Conjunto de “isochrons” e “isofreqs” provenientes dos métodos TDOA e FDOA,

respectivamente (ADAMY, 2004)............................................................................................43

FIG. 2.16 Geometria para medidas de precisão usando CEP (TORRIERI, 1984)....................47

FIG. 2.17 Representação EEP em um sistema AOA (ADAMY, 2004)....................................48

FIG. 3.1 Determinação do BPE (POISEL, 2002).....................................................................54

FIG. 3.2 Determinação do BPE (ADAMY, 2004)....................................................................55

FIG. 3.3 Determinação do BPE (STANSFIELD, 1947)...........................................................56

FIG. 3.4 Elipses de densidades de probabilidades constantes rotacionadas de ϕ.....................65

FIG. 3.5 Representação do sistema de coordenadas híbrido TDOA/AOA...............................67

FIG. 4.2 O emissor percorre uma linha horizontal a 1200 m do eixo das abscissas (eixo x). (a)
Representação do raio de incerteza baseado no sistema AOA com 2 DFs; e (b) Representação
do raio de incerteza baseado no sistema AOA com 3 DFs........................................................78

FIG.  4.3  Representação  do raio  de  incerteza  baseado  no  sistema TDOA em 2D:  (a)  um

emissor que percorre uma linha horizontal a 500 m do eixo das abscissas; e (b) emissor que se
afasta do eixo horizontal, em uma posição 500 m à direita do DF na origem..........................80

FIG. 4.4 Representação do raio de incerteza baseado no sistema híbrido AOA/TDOA em 2D:
(a) um emissor que percorre o eixo das ordenadas; e (b) um emissor que percorre uma linha

8



horizontal a 1200 m do eixo das abscissas................................................................................81

FIG. 4.5 Acurácia do CEP utilizando sistemas AOA compostos por 2 Dfs: (a)  Elipses de
incerteza geradas  pelas  marcações  dos  DFs 3 e  4;  (b)  Elipses  de incerteza geradas  pelas
marcações dos DFs 2 e 4; (c) Ampliação das Elipses de incerteza geradas pelas marcações dos
DFs 3 e 4; e (d) Ampliação das Elipses de incerteza geradas pelas marcações dos DFs 2 e 4;84

FIG. 4.6 Acurácia da CEP utilizando sistemas AOA compostos  por  3 Dfs:  (a)  elipses  de
incerteza geradas pelas marcações dos DFs 1, 3 e 4; (b) elipses de incerteza geradas pelas

marcações dos DFs 2, 3 e 4; (c) ampliação das elipses de incerteza geradas pelas marcações
dos DFs 1, 3 e 4; e (d) ampliação das elipses de incerteza geradas pelas marcações dos DFs 2,
3 e 4...........................................................................................................................................85

FIG. 4.7 Plotagem das medidas de precisão a partir de um sistema TDOA em um cenário de

2D: (a) Posições dos sensores e localização das regiões de incerteza; e (b) Ampliação da
região de incerteza.....................................................................................................................86

FIG. 4.8 Simulação do sistema híbrido TDOA em 2D gerado a partir de erros randômicos.. .87

FIG. 4.9 Representação do SEP e da CEP das projeções nos planos xy e yz do sistema TDOA
em 3D: (a) Emissor que percorre uma linha horizontal a 500 m do eixo das abscissas (eixo x);
e (b) emissor afasta-se do eixo das abscissas, em uma posição a 500 m à direita da origem do

sistema cartesiano......................................................................................................................89

FIG. 4.10 Representação da CEP das projeções nos planos xy e yz e da SEP no plano xy, das
posições estimadas através do sistema híbrido AOA/TDOA em 3D: (a) emissor que se afasta

do eixo horizontal, em uma posição a 500 m à direita do DF situado na origem; e (b) Emissor
que percorre o eixo das abscissas..............................................................................................91

FIG.  4.11  Resultados  de  testes  estatísticos  para  verificação  de  normalidade  em  função
multivariada,  utilizando  o  programa  “R”,  em posições  estimadas  a  partir  de  um sistema

híbrido  AOA/TDOA em  3D:  (a)  projeção  dos  pontos  para  um  modelo  híbrido  3D;  (b)
Resultado do Teste de Normalidade para o sistema híbrido 3D com 3 sensores TDOA; (c)
função densidade de probabilidade para projeção das posições estimadas em 3D no plano de

terra; e (d) curvas de níveis da função densidade de probabilidade da projeção do plano de
terra...........................................................................................................................................94

FIG. 4.12 Representação do SEPrel e dos CEPrel das posições estimadas através do sistema

híbrido  AOA/TDOA em  3D  com  4  sensores  TDOA:  (a)  emissor  que  se  afasta  do  eixo
horizontal, em uma posição a 500 m à direita do DF situado na origem; e (b) Emissor que
percorre o eixo das abscissas (eixo x).......................................................................................96

FIG. 4.13 Representação do SEP e do CEP das posições estimadas projetadas no plano xy

utilizando o sistema TDOA em 3D: (a) Cenário e regiões de incerteza; e (b) Ampliação da
região de incerteza.....................................................................................................................98

FIG. 4.14 Representação das posições estimadas através do sistema híbrido AOA/TDOA em
3D com 4 sensores TDOA........................................................................................................99

FIG. 4.15 Representação das medidas de precisão aplicadas nas posições estimadas através do
sistema híbrido AOA/TDOA em 3D utilizando 4 sensores de TDOA: (a) plotagem do SEPrel,

CEPrel e da CEP para as posições estimadas de cada conjunto de sensores; e (b) plotagem do
CEPrel, SEPrel, EEPrel (50 e 95%) referentes às posições estimadas geradas por ambos os
conjuntos de sensores..............................................................................................................100

9



LISTA DE TABELAS

TAB.3.1 Probabilidade percentual do emissor estar localizado dentro de uma elipse definida
por um parâmetro “K” (CHIN, 1987).......................................................................................64

TAB.4.1 Posicionamento dos sensores de cada sistema...........................................................72

TAB.4.2 Acurácia da CEP do sistema AOA baseada no método de STANSFIELD (1947).....79

TAB.4.3 Acurácia dos sistemas TDOA e híbrido AOA/TDOA em 2D (m)..............................82

TAB.4.4 Projeções de CEP e SEP para um sistema TDOA em 3D..........................................89

TAB.4.5 Acurácia dos Sistema híbrido AOA/TDOA em 3D com 3 sensores TDOA..............92

TAB.4.6 Acurácia dos Sistema híbrido AOA/TDOA em 3D utilizando 4 sensores TDOA.....97

10



LISTA DE ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

ABREVIATURAS

Cov(x , y) Covariância entre x e y 

DFi I-ésimo sensor de ângulo de chegada (do ing. Direction Finding)

LOPi i-ésima linha de posição

TDOA(2−1 ) Diferença de Tempo de Chegada entre os sensores 1 e 2

 c Velocidade de propagação no vácuo

f R Frequência recebida

f T Frequência transmitida

k Constante de fase

Prx Potência recebida

Ptx Potência transmitida

Q0 Matriz de covariância

Δ f Diferença entre as frequências recebidas

λ Comprimento de onda 

μ Média das posições

π Pi

ρ  Coeficiente de correlação

σ pi Desvio padrão da distância entre a posição real do emissor e a linha de posição

do i-ésimo DF

σ pi
2 Variância da distância entre a posição real do emissor e a linha de posição do i-

ésimo DF

σ(ϕi) Desvio padrão do ângulo de chegada da i-ésima Linha de posição

σx Desvio padrão ao longo do eixo x

11



σ y Desvio padrão ao longo do eixo y

σz Desvio padrão ao longo do eixo z

σx

2 Variância ao longo do eixo x

σ y

2 Variância ao longo do eixo y

SÍMBOLOS

 B Magnitude da polarização

d Distância de separação das antenas

d i Distância da posição estimada do emissor à i-ésima linha de posição.

Di Distância entre a fonte e o i-ésimo sensor de detecção

F⃗o Vetor diretor que contém a linha de posição estabelecida pelo sensor DF

K Constante ou fator qualquer

La Comprimento do semieixo maior da elipse de incerteza

Lb Comprimento do semieixo menor da elipse de incerteza

N Número de linhas de posição 

O Posição real do Emissor

Pdi Função densidade de probabilidade de d i

Pe Probabilidade do emissor se encontrar dentro da elipse de incerteza

Pi Distância entre a posição real do emissor e a linha de posição do i-ésimo DF

P⃗i Vetor posição do i-ésimo receptor 

⃗
Pi
T Vetor transposto de P⃗i

P⃗o Vetor posição do emissor

PPi Função densidade de probabilidade de Pi

12



rSn Distâncias radiais de cada um dos “n” sensores de TOA até o emissor

R Magnitude do vetor F⃗o

Rk Distância entre o emissor e a k-ésima antena

Rxi i-ésimo sensor TDOA

S (xt , yt) Coordenadas da posição estimada do emissor 

Sn Posição do sensor de TOA

t o Instante de emissão do pulso pelo emissor

ti Tempo de chegada ao i-ésimo sensor

V i Velocidade do i-ésimo receptor

Xi Coordenada x do i-ésimo sensor de recepção

Y i Coordenada y do i-ésimo sensor de recepção

Zi Coordenada z do i-ésimo sensor de recepção

(Xo ,Y o ,Zo)Coordenadas da localização da posição da fonte emissora

γ Ângulo entre os vetores velocidades do receptor e do transmissor

γi Ângulo esférico verdadeiro que vai do vetor velocidade do i-ésimo receptor 

até o transmissor

Δϕi i-ésimo erro angular

ζ Diferença de fase

θ Ângulo entre o eixo das abscissas (eixo x) e a linha de posição

ϕ Medida do ângulo de azimute

Φ Ângulo a ser rotacionado para que o eixo das abscissas fique paralelo ao eixo 

da elipse de incerteza

ω Medida do ângulo de elevação 

13



LISTA DE SIGLAS

AOA Ângulo de Chegada (do ingl. Angle-Of-Arrival)

BPE Melhor Ponto Estimado (do ingl. Best Point Estimate) 

BtlInf Batalhão de Infantaria 

CAF Função Ambiguidade Complexa (do ingl. Complex Ambiguity Function)

CCF Função Correlação Cruzada (do ingl. Cross Correlation Function)

CDMA Code Division Multiple Access

CEP Erro Circular Provável

CEPrel Erro Circular Provável relativo

Cia Companhia

CRLB Limite inferior de Cramér-Rao (do ingl. Cramér-Rao Lower Bound)

DAC Método Dividir e Conquistar (do ingl. Divide and Conquer)

DF Direção de Chegada (do ingl. Direction Finding)

DOA Direção de Chegada (do ingl. Direct Of Arrival)

EEP Erro Elíptico Provável (do ingl. Elliptcal Error Probable)

EEPrel Erro Elíptico Provável Relativo

ErroRMS Erro Médio Quadrático

ErroRMS TOTAL Erro Médio Quadrático total

FDOA Diferença de Frequência de Chegada (do ingl. Frequency-Difference-Of-

Arrival)

GDOP Degradação Geométrica da Precisão (do ingl. Geometric Dilution of 

Precision)

GPS Sistema de Posição Global (do ingl. Global Position System)

14



GROA     

LOB

Variação  do  ganho  de  chegada (do  ingl.  Gain  Ratios  Of  Arrival)

Linha de marcação (do ingl. Line Of Bearing)

LOP Linha de posição (do ingl. Line Of Position)

LOS Linha de visada direta (do ingl. Line Of Sight)

LS Método dos mínimos quadrados (do ingl. Least Squares)

MD Ministério da Defesa 

ML Máxima Verossimilhança (do ingl. Maximum Likelihood)

NLOS Ausência de linha de visada direta (do ingl. Non-Line-Of-Sight)

OpGLO Operações de Garantia da Lei e da Ordem

PDF Função Densidade de Probabilidade (do ingl. Probability Density Function)

Pel Pelotão

PI Método da Interseção Plana (do ingl. Plane Intersection)

RDS Rádio Definido por Software

RF Rádio Frequência

RMS Raiz média quadrática (do ingl. Root Mean Square)

RSS Intensidade do Sinal Recebido (do ingl. Received Signal Strength)

RSSI Receptor  Indicador  de  Intensidade  do  Sinal  Recebido  (do  ingl.  Received

Signal Strength Indicator)

RTT Tempo de Ida e Volta (do ingl. Round Trip Time)

SEP Erro Esférico Provável (do ingl. Error Spherical Provável).

SEPrel Erro Esférico Provável Relativo

SI Método da Interpolação Esférica (do ingl. Spherical Interpolation)

SX Métodos da Interseção Esférica (do ingl. Spherical Intersection) 

TDOA Diferença de Tempo de Chegada (do ingl. Time-Difference-of-Arrival)

TOA Tempo de Chegada (do ingl. Time-of-Arrival

15



RESUMO

As Operações de Garantia da Lei e da Ordem demandam um sistema de comunicação e
controle  robusto  e  eficiente.  Nesta  conjuntura,  torna-se  essencial  o  domínio  do  espectro
magnético. A capacidade de localização precisa de emissores de radiofrequência no teatro de
operações permite estimar a região de atuação da Força Adversa, sendo esta uma vantagem
significativa para o processo de tomada de decisão. 

Este  trabalho trata  da  localização de  emissores  de  RF.  Inicialmente,  uma abordagem
sumária  sobre  o  funcionamento  e  as  principais  características  das  principais  técnicas  de
localização de RF é realizada. Este estudo tem como objetivo o apontamento de técnicas com
potencial aplicação em sistemas de localização de emissores, a serem empregadas durante as
Operações de Garantia da Lei e da Ordem em ambientes urbanos.

Neste  contexto,  duas  técnicas  singulares  são  implementadas  neste  trabalho:  TDOA e
AOA. Embora somente a técnica TDOA seja considerada de fato uma técnica de precisão, as
características das técnicas citadas podem ser complementares em diversas situações. Com o
objetivo de se aproveitar os benefícios de cada técnica,  foram propostos e implementados
sistemas híbridos AOA/TDOA, os quais são resolvidos em solução fechada, em duas e três
dimensões.

No trabalho,  foram implementados  três  algoritmos  em 2D.  O primeiro  é  baseado  na
técnica de AOA e trata-se de um algoritmo pautado no Método da Máxima Verossimilhança.
O  segundo  baseia-se  na  técnica  de  TDOA.  Trata-se  de  uma  solução  fechada,  onde  são
conhecidos os tempos de chegada nos receptores. As equações quadráticas proveniente desse
sistema são linearizadas vetorialmente. O terceiro algoritmo corresponde a um modelo híbrido
AOA/TDOA, pautado nas premissas das formulações das técnicas anteriores.

Em 3D foram implementados dois algoritmos: um baseado na técnica TDOA e o outro no
modelo  híbrido  AOA/TDOA.  O  algoritmo  baseado  em  TDOA trata-se  de  uma  solução
fechada  e  o  problema  da  não-linearidade  das  equações  é  resolvido  como  no  modelo
bidimensional. O modelo híbrido AOA/TDOA desenvolvido nesta dimensão também segue as
peculiaridades do modelo em 2D, entretanto apresenta uma vantagem marcante, se comparado
com os modelos de solução fechada, pois ele permite obter vantagem de receptores extras
para melhorar sua acurácia.

Como fator de avaliação para os modelos, a precisão é caracterizada através do CEP,
uma vez que deseja-se estimar uma região de provável  localização da fonte emissora em
cenários táticos previamente estabelecidos.
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ABSTRACT

Law & Order Assurance operations require a robust and efficient communication and
control system. So, it is essential to control the electromagnetic spectrum. The capacity of RF
transmitters location in the operating theater allows us to estimate the area of operation of an
Adverse Force, which is a great advantage in the decision process.

This work deals with the RF emitter location. Initially, a brief approach to the operation
and characteristics of the main RF location techniques is done. The study aims at pointing
techniques with potential application in location systems, to be employed at Law & Order
Assurance operations in urban environments.

In this context, two techniques are implemented in this work: TDOA and AOA. Although
only  TDOA is  considered  in  fact  a  precision  technique,  the  characteristics  of  the  each
techniques can be complementary in many situations. In order to get the benefits of each
technique, hybrid systems AOA / TDOA have been proposed and implemented, which are
solved in closed form solution, in two and three dimensions.

Three algorithms in 2D were implemented. The first technique is AOA and is based to an
algorithm  which  uses  the  maximum  likelihood  method.  The  second  is  based  on  TDOA
techniques. This is a closed solution, in which the time of arrival at the receivers is known.
Quadratic  equations  from  this  system  are  vectorially  linearized.  The  third  algorithm
corresponds to a hybrid AOA/TDOA, based on the assumptions of the prior formulations.

In three dimensions two algorithms have been implemented: one based on the TDOA
technique and another in the hybrid model AOA/TDOA. The TDOA algorithm is a closed
solution, and the problem of nonlinearity of the equations is solved as in the two-dimensional
case.  The  hybrid  model  AOA/TDOA  developed  in  this  dimension  also  follows  the
peculiarities of the 2D model, but has an attractive advantage, compared with the models of
closed solution, because it allows to take advantage of extra receivers to improve its accuracy.

For  evaluation  of  the  models,  accuracy  is  characterized  by  CEP,  since  we  want  to
estimate a region of probable location of the emission source in tactical scenarios.
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1.1 INTRODUÇÃO

Determinar a localização de um emissor é uma das funções fundamentais de sistemas de

Guerra Eletrônica. O conhecimento da localização de alvos é útil para diversos fins. A partir

da localização de emissores pode-se determinar a disposição de uma Força inimiga, assim

como o agrupamento de diferentes tipos de emissores pode indicar o tipo e a composição

desta Força (POISEL, 2002).

Em um cenário limitado por uma área de responsabilidade para realização de Operações

de Garantia da Lei e da Ordem (OpGLO) por Forças Militares, a utilização de um sistema de

localização  de  precisão  é  fundamental.  As  técnicas  de  precisão  baseadas  na  diferença  de

tempos  de  chegada  (TDOA)  têm  grande  potencial  de  aplicação  em  ambientes  com

predominância de propagação por multipercurso,  característica bastante comum aos locais

onde normalmente são realizadas as OpGLO. Um Sistema de Guerra Eletrônica baseado nesta

técnica  pode  ser  mais  robusto  e  confiável,  haja  vista  os  obstáculos  apresentados  neste

ambiente. As técnicas de localização com base em sistemas de determinação de ângulo de

chegada (AOA) são, contudo, mais simples e de amplo uso. Embora as duas técnicas citadas

possuam  princípios  diferentes,  suas  características  podem  se  complementar  em  diversas

situações.

Atualmente, a Estratégia Nacional de Defesa aponta a interoperabilidade entre as Forças

Armadas como uma capacidade a ser alcançada. As soluções para os problemas de Comando

e Controle das Operações estão depositadas no Projeto RDS (Rádio Definido por Software)

do  Ministério  da  Defesa.  Os  sensores  de  AOA e  TDOA poderiam  ser  desenvolvidos  e

implementados em Rádios Definidos por Software, os quais podem vir a ser utilizados por

subunidades de um Batalhão de Infantaria (BtlInf) durante uma OpGLO, por exemplo. Em um

primeiro  estágio,  os  sensores  poderiam  captar  e  enviar  o  sinal  para  uma  central  de

processamento,  onde  os  cálculos  necessários  para  a  estimação  da  posição  do  emissor,

associado a uma região de incerteza, poderiam ser realizados.
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1.2 OPERAÇÃO DE GARANTIA DA LEI E DA ORDEM

Conduzida pelas Forças Armadas, Operação de Garantia da Lei e da Ordem (OpGLO) é

uma operação militar realizada em área previamente estabelecida, por tempo limitado e de

forma episódica. Caso necessário, outros órgãos e agências, dos níveis Federal, Estadual e

Municipal,  podem ser  empregados em apoio  à  operação.  A decisão  de  emprego compete

exclusivamente ao Presidente da República (MD33-M-10). Estas operações têm por objetivo

a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio em situações

de  esgotamento  dos  instrumentos  de  segurança  destinados  a  este  fim  pelas  autoridades

estaduais competentes.

A OpGLO exige um detalhado estudo da situação,  buscando a máxima eficiência no

emprego das Forças Armadas, de modo a adotar as medidas e as ações mais adequadas às

necessidades apresentadas.  As operações terrestres visam o controle total  da área onde se

gerou a crise,  tendo por escopo a neutralização das ações da força oponente.  Nesta seara

torna-se fundamental o controle do espectro eletromagnético. 

A Marinha,  o Exército e a Aeronáutica podem ser empregados de forma conjunta ou

singular. O planejamento e controle do curso das OpGLO devem obedecer a Sistemática de

Planejamento  Estratégico  de  Emprego  Conjunto  das  Forças  Armadas  (MD30-M-01).  A

responsabilidade  pela  coordenação  das  OpGLO  é  do  Ministério  da  Defesa  (MD),  sendo

realizada através de um Centro de Comando e Controle do MD, o qual contém representantes

das três Forças.

Um dos maiores desafios quando essas atividades são realizadas em conjunto, por duas

ou mais Forças, é a consecução dos enlaces de comunicação para a realização de Comando e

Controle  da  operação.  As  características  dos  equipamentos  de  comunicação  utilizados,

peculiares a cada uma das Forças, reflete-se em graves problemas de interoperabilidade no

curso  das  operações.  Em  muitas  ocasiões,  faz-se  necessário  abrir  mão  dos  recursos  de

seguranças  oferecidos  pelos  próprios  equipamentos,  a  fim  de  possibilitar  os  enlaces  de

comunicação com as demais Forças. Neste contexto, algumas soluções têm sido apresentadas

para resolver o problema da interoperabilidade:

a) aquisição de novos equipamentos compatíveis entre si, que esbarra em restrições

orçamentárias e na peculiaridade de emprego de cada Força; 
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b) empréstimo de equipamentos por uma das Forças para as demais no período das

operações, tratando-se portanto de uma solução paliativa e;

c) projeto de desenvolvimento de um Rádio Definido por Software, com tecnologia de

fabricação nacional.

O  desenvolvimento  do  RDS  apresenta-se  como  a  melhor  solução  para  resolver  o

problema da interoperabilidade entre as Forças e seu projeto encontra-se em desenvolvimento

no Centro Tecnológico do Exército.

1.3 RÁDIOS DEFINIDOS POR SOFTWARE

O Rádio Definido por Software (RDS) compreende uma tecnologia em que os recursos

anteriormente baseados em hardware tornam-se definidos por software. Utiliza dispositivos

digitais programáveis para transmitir e receber informações em banda base de radiofrequência

(RF), permitindo aos usuários a introdução de novas aplicações no decorrer da utilização do

equipamento rádio.

A  pesquisa  e  o  desenvolvimento  de  RDS  vem  substituindo  as  implementações

tradicionais em hardware para implementações mais flexíveis e programadas em software.

Este avanço nas tecnologias empregadas nos sistemas de comunicações tem possibilitado o

aumento do tráfego de informação e usuários assim como a diminuição os custos. Os esforços

dessas pesquisas têm se concentrado na padronização de elementos dentro da arquitetura RDS

proporcionando uma plataforma comum para o desenvolvimento de equipamentos rádio. Os

resultados  obtidos  pelo  desenvolvimento  da  tecnologia  do  RDS  pode  se  refletir  em

importantes  aplicações  para  o  desenvolvimento  de  soluções  sem  fio  em  sistemas  de

comunicações militares (JUNIOR et al., 2012). 

A interoperabilidade entre tropas de diferentes forças, a portabilidade de formas de onda,

e a possibilidade de atualização sem os requisitos de substituição de hardware são vantagens

marcantes deste tipo de tecnologia.

1.4 ESTRUTURAS DE BATALHÕES DE INFANTARIA

O Batalhão de Infantaria é a unidade básica de combate de uma Brigada. Possui uma

20



organização  balanceada,  podendo  ainda  ser  devidamente  reforçada,  fato  que  lhe  permite

cumprir  uma  grande  variedade  de  missões.  Estas  missões  são  cumpridas  pelas  suas

Companhias. O sucesso de uma Operação é portanto, em grande parte, obtido por meio da

ação eficaz dessa subunidade. 

O judicioso uso do terreno, a perfeita execução do planejamento e o emprego adequado

dos meios, aliados a ações coerentes contra o inimigo, são fatores preponderantes para o êxito

de  suas  ações.  Uma Companhia  (Cia)  dispõe de  três  Pelotões  (Pel),  que constituem seus

elementos básicos de combate. 

A  FIG. 1.1   representa o organograma das estruturas de combate de um Batalhão de

Infantaria.  Ressalta-se que a estrutura do BtlInf é composta também por subunidades que

realizam atividades de apoio e não serão abordadas neste trabalho.

FIG. 1.1  Organograma das estruturas de combate de um Batalhão de Infantaria

1.5 OBJETIVO DO TRABALHO

Este trabalho tem como objetivo a avaliação de sistemas de localização de RF baseados

em AOA, TDOA e híbrido AOA/TDOA com potenciais aplicações em Rádios Definidos por

Software, para emprego em Batalhões de Infantaria durante Operações de Garantia da Lei e

da Ordem.
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1.6 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

A dissertação está estruturada em 5 capítulos. 

O presente capítulo introduz e contextua o tema pesquisado. 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre as técnicas de localização de RF

encontradas na literatura.

O Capítulo 3 apresenta a formulação matemática de algoritmos baseados nas diferenças

de tempo de chegada e de ângulo de chegada. Introduz ainda dois novos algoritmos baseados

em uma técnica híbrida AOA/TDOA, em duas e três dimensões, dados o ângulo de chegada e

as  diferenças  de  tempo  de  chegada  do  sinal  de  RF.  A  formulação  matemática  para

determinação do Erro Circular Provável também são apresentadas.

No Capítulo 4 são discutidos os resultados das simulações computacionais dos algoritmos

implementados.  São inseridos  erros  nas  medidas  de  tempo  de  chegada e  nos  ângulos  de

chegada dos sensores de cada técnica, gerando assim um conjunto de possíveis posições da

fonte emissora.  A partir desse conjunto de posições é determinada estatisticamente o  Erro

Circular Provável em cenários previamente estabelecidos.

O Capítulo 5 apresenta uma síntese dos resultados obtidos durante a pesquisa e propõe

trabalhos futuros relacionados ao tema.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste  capítulo  são  abordadas  as  principais  técnicas  de  localização  de  emissores  de

radiofrequência (RF) disponíveis  na literatura aberta,  assim como as  medidas  de precisão

utilizadas  para estimar  suas  acurácias.  As principais  fontes  de erros  que podem afetar  os

sistemas implementados são investigadas no curso do trabalho.

2.1 TÉCNICAS DE LOCALIZAÇÃO DE FONTES EMISSORAS DE RF

Geolocalização ou localização de fonte é o processo para estimar a posição ou localização

de  um  transmissor  de  rádio.  Existem  vários  métodos  para  executar  geolocalização.  Os

principais utilizados para fontes emissoras de RF são: 

• ângulo de chegada (AOA, do ingl. Angle-Of-Arrival); 

• tempo de chegada (TOA, do ingl. Time-of-Arrival); 

• diferença de tempo de chegada (TDOA, do ingl. Time-Difference-Of-Arrival); 

• diferença de frequência de chegada (FDOA, do ingl. Frequency-Difference-Of-Arrival);

• intensidade do sinal recebido (RSS, do ingl. Received Signal Strength).

Existem ainda métodos que são combinações dessas técnicas,  ditos híbridos,  que têm

como  objetivo  principal  melhorar  a  precisão  da  localização  do  emissor  com a  aplicação

combinada.

2.1.1  ÂNGULO DE CHEGADA (AOA)

A estimativa  de  localização  baseada  em  AOA é  realizada  através  de  sensores  com

capacidade de  determinar  a  direção do sinal  do  emissor.  Cada sensor  é  formado por  um

conjunto de antenas e um processador de sinal adaptável em tempo real, o qual calcula a linha

de marcação (LOB, do ingl. Line-of-Bearing) do emissor baseada em informações de fase ou

amplitude das antenas. A estimativa da posição do emissor é lugar geométrico onde as LOB se

interceptam, processo este chamado de triangulação. Em princípio,  apenas dois receptores

precisam ser utilizados para se determinar uma estimativa de posição do emissor. 
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A FIG. 2.1   representa como o AOA é usado para triangular a posição de um emissor,

utilizando dois receptores. 

FIG. 2.1  Estimação de posição de emissor utilizando a técnica AOA com 2 receptores.

A medição do AOA pode ser realizada de duas formas distintas: em amplitude e em fase

(MAO e FIDAN, 2009).

A técnica em amplitude explora a anisotropia da antena receptora. A FIG. 2.2  mostra o

diagrama de radiação de uma antena anisotrópica típica. A precisão da localização da fonte

está associada ao grau de sensibilidade do receptor e à largura do feixe da antena (MAO e

FIDAN,  2009).  O  ângulo  de  chegada  é  estimado  comparando-se  a  intensidade  do  sinal

recebido em cada instante, em associação com o diagrama de radiação de cada antena.

Interferometria é uma técnica que utiliza a informação de fase proveniente de diferentes

receptores, telescópios em astronomia ou antenas em RF, com o objetivo de estimar o ângulo

de chegada do emissor. Normalmente é necessária a utilização de um conjunto de antenas

conforme ilustrado na FIG. 2.3  (MAO e FIDAN, 2009).

As antenas encontram-se separadas entre si por uma distância fixa d. A distância da fonte

à antena pode ser aproximada por:

Rk≈R0−kdcos(θ) (2.1)

onde R0 representa a distância entre o emissor e a antena, θ a direção de transmissão vista

pelo conjunto de antenas e k a constante de fase, dada por
2 π
λ
.
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FIG. 2.2  Diagrama de radiação padrão de uma antena anisotrópica (BALANIS, 1997)

FIG. 2.3  Arranjo de antenas para calcular AOA (MAO e FIDAN, 2009).

O  sinal  recebido  por  antenas  adjacentes  tem  uma  diferença  de  fase ζ dada  por

ζ=2π
dcos (θ)

λ
, onde λ representa o comprimento de onda do sinal transmitido.

A direção de transmissão é então calculada medindo a diferença de fase entre os sinais

individuais.  A  precisão  das  medidas  pode  se  tornar  difícil  na  presença  de  obstrução

(RAPPAPORT et al., 1996).
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A resolução das estimativas de AOA, também conhecida como DOA (do ingl. Direct Of

Arrival), melhora à medida que as distâncias entre os elementos da antena aumentam. No

entanto, esta melhoria pode gerar ambiguidades. Como resultado, os métodos de estimação de

AOA são muitas vezes utilizados com linhas de base curtas para evitar, reduzir ou eliminar as

ambiguidades  em  combinação  com  linhas  de  base  longas  para  melhorar  a  resolução

(MUHAMMAD, 1997).

Esta técnica apresenta baixo desempenho na presença de multipercursos, tornando muitas

vezes sem valor a estimativa do AOA. Nos ambientes onde os multipercursos estão presentes,

os  Métodos  da  Máxima Verossimilhança  (ML,  do  ingl.  Maximum Likelihood)  podem ser

utilizados para estimar o AOA (CHAN e HO, 1994).

Uma das grandes vantagens do método AOA é permitir a localização de um emissor com

apenas dois receptores. Além disso, nenhuma sincronização de tempo entre os receptores é

necessária. Embora estas vantagens reduzam o número de receptores necessários para medir a

AOA de um sinal de entrada, é necessário um tempo adicional de processamento para calcular

e manter a calibração precisa dos sistemas de antenas.  

Para a consecução de estimativas precisas é necessário que os sinais provenientes da

fonte possuam visada direta (LOS, do ingl. Line Of Sight) com os sensores de recepção. Esse

fato se torna uma desvantagem significativa na utilização da técnica AOA em meio urbano.

Outras limitações desse sistema são a complexidade dos algoritmos de determinação de AOA,

assim como a necessidade de um hardware relativamente grande para o seu funcionamento.

O uso do AOA em ambientes fechados não é viável devido a propagação multipercurso,

sombras e outros efeitos que afetam a recepção do sinal. Esta técnica apresenta resultados

satisfatórios em ambientes abertos.

2.1.2  TEMPO DE CHEGADA (TOA)

TOA é uma técnica de localização que usa o tempo absoluto de chegada do sinal no

receptor.  Esta  técnica  pode  ser  dividida  em  duas  categorias:  uma  que  usa  o  tempo  de

propagação do sinal em um único sentido, do emissor para o receptor; e outra que usa o tempo

que o sinal leva para percorrer ambos os sentidos, ida e volta (RTT, do ingl. Round Trip Time).

A categoria que utiliza a medição em um único sentido estima a localização da fonte
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medindo a diferença entre o instante no qual o sinal é transmitido e o instante de sua chegada

ao receptor. Conhecida a diferença entre estes dois instantes e a velocidade de propagação no

meio  obtém-se  a  distância  entre  o  emissor  e  o  receptor.  A  maior  dificuldade  para

implementação deste método está ligada ao fato de ser necessário que o emissor e receptor

estejam perfeitamente sincronizados. Qualquer imprecisão entre os dois relógios pode resultar

em erros consideráveis nas medições. A necessidade de sincronismo pode introduzir custos

adicionais  aos  sensores,  com  o  uso  de  um  relógio  muito  preciso  ou  de  algoritmos  de

sincronização sofisticados, o que torna este método pouco atrativo, dependendo da aplicação

(MAO e FIDAN, 2009).

Quando se utiliza a técnica TOA com apenas dois receptores em funcionamento os dados

de TOA vão determinar duas possíveis posições estimadas do transmissor. Ambos os pontos

com a mesma probabilidade de localização. 

Se três receptores são empregados, na ausência de erros, uma única e precisa estimativa

de  posição  resulta  através  desse  processo,  conhecido  como  trilateração  (em  ingl.  tri-

lateration). Este processo envolve a determinação da posição do emissor usando a interseção

dos  círculos  que  podem  ter  diferentes  raios,  obviamente  dependendo  da  geometria  de

disposição dos sensores, assim como da posição da fonte.

A técnica baseada no RTT mede o intervalo de tempo de ida e volta que um sinal leva

para  percorrer  uma  determinada  distância.  Quando  um  sensor  emite  um  sinal  ativa  um

contador para medição do valor do RTT. Pelo fato da medição de tempo ser no próprio sensor,

não há necessidade de sincronismo. Uma das principais fontes de erro está relacionada com

tempo de processamento do sinal no sensor de destino, devendo portanto ser computado. Este

erro pode ser minimizado, uma vez que este parâmetro pode ser medido inicialmente, durante

a fase de calibração do sistema,  na primeira vez que os sensores  são utilizados (MAO e

FIDAN, 2009).

Conforme mencionado, um requisito essencial do TOA é que os relógios internos em

todos os dispositivos, incluindo o transmissor, sejam precisamente sincronizados.

Tendo  em  conta  a  elevada  velocidade  de  propagação  dos  sinais  de  transmissão,

discrepâncias muito pequenas na sincronização de tempo podem resultar em grandes erros na

localização do emissor. O tempo exato em que o sinal deixa o emissor deve ser conhecido

para determinar o tempo de propagação do sinal (VOSSIEK et al., 2003). Como os sinais se
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propagam na velocidade da  luz,  a  distância  de um transmissor  até  um receptor  pode ser

calculada a partir do tempo de propagação do sinal (RAPPAPORT et al., 1996).

A FIG. 2.4   representa a localização de um emissor utilizando o processo trilateração,

onde S1 , S2 , S3 são os sensores, O é a posição do emissor e rS1, rS2 ,rS3  são as distâncias

radiais de cada um dos sensores até o emissor. Nos casos em que a trilateração possa produzir

mais do que uma estimativa para o emissor é possível ainda a utilização de um quarto sensor,

a fim de melhorar a precisão do processo de localização. Os processos que utilizam quatro ou

mais sensores são conhecidos como multilateração (em ingl. multilateration). 

FIG. 2.4  Trilateração utilizando um sistema TOA.

Em uma percepção  inicial,  o  método  TOA não  oferece  uma vantagem marcante  em

relação aos demais, entretanto a consecução das condições ideais para o bom funcionamento,

como visada direta e sincronização entre seus sensores, o torna um método extremamente

preciso (KOKS, 1993).

A principal desvantagem do método TOA é que suas soluções de posicionamento são

tipicamente  desafiantes  em  ambientes  onde  possam  existir  grandes  quantidades  de

multipercurso,  interferência  ou  ruído.  Este  método  é  altamente  suscetível  a  erros  de

temporização na ausência de linha de visada, uma vez que é difícil reduzir os erros induzidos

por causa de múltiplas reflexões de sinal (MUHAMMAD, 1997).

Um exemplo bastante conhecido de um sistema de localização que utiliza o TOA é o GPS

(do ingl. Global Position System) (BUTLER, 2012). 
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2.1.3  DIFERENÇA DE TEMPO DE CHEGADA (TDOA)

O TDOA é o método de precisão mais comumente usado para determinar a localização de

emissores (VOSSIEK et al., 2003). A técnica TDOA usa a diferença de tempo de chegada do

sinal  a  vários receptores.  Cada medida TDOA produz uma curva hiperbólica gerando um

conjunto de posições possíveis.

Se forem conhecidos o instante em que o sinal deixa o transmissor e o instante em que ele

chega ao receptor, é possível determinar o comprimento do percurso, uma vez que o sinal

trafega na velocidade da luz. No caso de sinais conhecidos, emitidos por forças amigas, a

codificação do sinal pode permitir a determinação do tempo de partida. Em se tratando de

emissores hostis, não se sabe quando o sinal deixou o transmissor. A única informação que

pode ser medida é o instante de chegada do sinal nos sensores.

Segundo ADAMY (2004), o lugar geométrico que representa a diferença entre os tempos

de  chegada  do  sinal  em  dois  locais  distintos  pode  ser  representado  por  uma  hipérbole.

Portanto, no uso da técnica TDOA, o transmissor encontra-se localizado ao longo de uma

curva hiperbólica. Se a diferença entre os tempos de chegada for medida acuradamente, a

localização do emissor estará muito próxima da curva. Uma vez que a hipérbole é uma curva

infinita, o problema de localização ainda não está solucionado.

A FIG. 2.5   mostra duas posições recebendo sinais de um único transmissor. Os dois

locais formam uma linha de base. A área de incerteza é a área que deve conter o emissor de

interesse. Nota-se que a diferença entre as duas distâncias determina a diferença do tempo de

chegada (ADAMY, 2004).

A FIG. 2.6  apresenta hipérboles onde cada curva representa uma diferença de tempo de

chegada específica, chamadas de “isochrones”. Uma “isochrone” é uma linha hiperbólica que

representa  o  lugar  geométrico  da  localização  do  emissor  para  uma  diferença  fixa  no

comprimento do percurso de propagação nos dois locais de recepção, causando uma diferença

fixa de tempo de chegada para o sinal (ADAMY, 2004).

O método  TDOA utiliza medições  de tempos relativos em vez dos  tempos absolutos

empregados  na  técnica  TOA.  Portanto,  em  TDOA  todos  os  receptores  devem  ser

sincronizadas  precisamente.  Nesta  técnica  não  é  necessário  que  o  transmissor  esteja

sincronizado. 
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FIG. 2.5  Dois locais de recepção formando uma linha base ("baseline”) contra a qual as
distâncias relativas a um emissor podem ser calculadas (ADAMY, 2004).

FIG. 2.6  Dois locais de recepção formando uma linha base contra a qual as distâncias
relativas a um emissor podem ser calculadas (ADAMY, 2004).

A  geolocalização com  TDOA  é  realizada  através  de  um  processo  chamado  de

“hiperbólic-lateration” (BUTLER, 2012).  A FIG. 2.7  ilustra este processo. Hipérboles são

desenhados para cada par de sensor. Em primeiro lugar, o TDOA constante é calculado para

dois sensores usando a equação (BUTLER, 2012)

TDOA(2−1)=|t 2−t1|=K (2.2)

onde TDOA(2−1 ) é a diferença de tempo de chegada, constante, entre os sensores 1 e 2. Esta

diferença é calculada utilizando t 1 e t 2 ,  os quais representam o TOA do emissor  para

ambos os sensores. Como a diferença de tempo de chegada do sinal do emissor aos sensores
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de recepção de TDOA, representados por Rx1 e Rx2 , é constante, representada por “ K ”,

a diferença na distância pode ser calculada por (BUTLER, 2012)

|D 2−D1|=Kc (2.3)

onde D2 e D1 são as distâncias do emissor para cada sensor respectivamente. A constante

de diferença de tempo K  é multiplicada por c , a qual representa a velocidade de propagação

no vácuo, aproximadamente 3x108m/s, a fim de alcançar as unidades em metros. A hipérbole

entre os dois sensores é desenhada utilizando a equação (BUTLER, 2012):

√(x−X 1)
2+( y−Y 1)

2−√(x−X 2)
2+( y−Y 2)

2=Kc (2.4)

onde X1 , Y 1 , X2  e Y 2  representam as coordenadas (x, y) locais dos dois sensores, Rx1  e

Rx2 , respectivamente. As duas variáveis nesta equação são representadas por  x  e  y , as

quais representam todas as possíveis coordenadas xy da hipérbole. Os focos da hipérbole estão

centradas na posição dos sensores Rx1  e Rx2 . Este processo é repetido para cada hipérbole.

O ponto  de  intersecção das  hipérboles  representa  a  posição  estimada emissor  (BUTLER,

2012).

FIG. 2.7  Interseção de hipérboles – método TDOA (BUTLER, 2012).

O tipo de modulação utilizada pelo emissor também pode influenciar no seu processo de

localização.  A determinação da diferença do tempo de chegada fica mais  fácil  se o  sinal

transmitido é pulsado, já que cada receptor possui um “clock” muito acurado e os tempos

medidos podem ser transmitidos para uma localização comum (ADAMY, 2004).
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Conforme a FIG. 2.8 ,  os dois receptores devem medir o mesmo pulso. Uma vez que é

necessário medir poucos pulsos para determinar a localização do emissor muito, pouca largura

de banda do enlace de dados é requerida para transportar os dados de tempo de chegada para o

local de processamento onde o TDOA é calculado (ADAMY, 2004).

FIG. 2.8  Dois receptores medindo o mesmo pulso para cálculo da diferença de tempo de
chegada (ADAMY, 2004).

Para a realização do cálculo da diferença de tempo de chegada é necessário que o tempo

de chegada do pulso em cada receptor seja medido com um “clock” acurado.

Um  sinal  com  modulação  analógica  possui  portadora  contínua,  na  frequência  de

transmissão,  e  carrega sua informação na modulação da frequência,  amplitude ou fase da

portadora. A portadora se repete a cada comprimento de onda. Assim, o único atributo do sinal

que pode ser correlacionado para determinar o tempo de chegada nos dois receptores é a

modulação. A diferença no tempo de chegada é determinada amostrando várias vezes o sinal

recebido com um retardo variante no tempo em um dos receptores. Este retardo de tempo

deve ser variado ao longo de um intervalo que seja suficiente para cobrir desde uma TDOA

mínima até uma TDOA máxima ao longo da área na qual o emissor estiver localizado. As

amostras são digitalizadas, codificadas no tempo e enviadas para um ponto comum onde a

correlação entre duas amostras possa ser calculada.  A correlação varia como uma função do

retardo diferencial, conforme mostrado na FIG. 2.9  (ADAMY, 2004).

Estimar a posição de um emissor desconhecido depende da capacidade de se medir as

diferenças de tempo do sinal quando este chega a vários receptores diferentes. Estas medidas

de diferença de tempo podem ser realizadas a partir da subtração de duas medidas de TOA de

32



dois sensores distintos, ou com o uso de técnicas de correlação cruzada (MARQUES, 2001).

FIG. 2.9  Representação da correlação entre dois sinais analógicos (ADAMY, 2004).

A comparação da correlação entre os sinais que chegam em dois receptores como uma

função do retardo do sinal fornece a diferença de tempo de chegada. O pico da correlação

ocorre no valor do retardo diferencial igual à diferença entre os tempos de chegada. O pico é

tipicamente da ordem de um décimo dos incrementos de retardo. Para sinais analógicos, o

pico da curva é suave (ADAMY, 2004).

A técnica baseada na subtração dos TOA necessita do conhecimento do instante em que a

fonte  transmite  o  sinal.  Essa restrição  torna  a  estimação de  TDOA através  da  correlação

cruzada mais adequada em termos de soluções práticas, particularmente para fontes emissoras

não colaborativas.

 A técnica de correlação cruzada envolve a captura dos sinais,  a  digitalização de um

segmento de tamanho fixo destes sinais e o envio para uma central de processamento onde o

cálculo  de  correlação  é  efetuado  (GUEDES,  2003).  Basicamente,  dois  métodos  que  são

usados para correlacionar dois sinais recebidos de modo a encontrar a TDOA (STREIGHT,

1997):

a) Função  Correlação  Cruzada  –  CCF  (do  ingl.  Cross  Correlation  Function),  usada

quando o emissor e os dois receptores são estacionários e;

b) Função Ambiguidade Complexa – CAF (do ingl. Complex Ambiguity Function), usada

para estimar ambos FDOA e TDOA para casos onde exista movimento entre o emissor

e os receptores ou entre os receptores.
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Para prover uma acurada localização de emissor é necessário que os locais dos receptores

sejam conhecidos com precisão, o que pode ser obtido com um GPS. No caso de receptores

móveis,  considera-se  as  localizações  instantâneas  dos  receptores  nos  cálculos  das  linhas

hiperbólicas e na localização do emissor (ADAMY, 2004).

A localização de emissor usando o método TDOA é possível  mesmo na presença de

multipercurso (ADAMY, 2004). A capacidade do método TDOA em ser menos sensível ao

multipercurso é uma grande vantagem sobre os outros métodos, especialmente em se tratando

de  localizar  emissores  em  ambientes  urbanos  onde  prédios  e  torres  causam  reflexões

significativas. Para que a técnica TDOA tenha sucesso é necessário que exista pelo menos um

percurso direto (LOS) entre o emissor e cada receptor. Se existir um caminho LOS do emissor

ao sensor e estiver presente multipercurso, o sinal com o menor tempo de retardo será o sinal

LOS (KRIZMAN et  al.,  1997).  Uma outra vantagem do método TDOA sobre os  demais

métodos é que o emissor não precisa estar sincronizado no tempo com os receptores. Quando

se utiliza a técnica TDOA para localizar a fonte de um sinal não é preciso conhecer o tempo

no  qual  o  sinal  deixou  o  emissor,  somente  os  receptores  precisam  estar  sincronizados

(RAPAPORT et al., 1996). Uma referência de tempo comumente usada é o GPS, porém em

ambientes urbanos, o acesso a satélites GPS é frequentemente obstruído por prédios e torres.

Uma  possível  alternativa  para  a  sincronização  do  tempo  é  o  uso  de  relógios  atômicos

(KRIZMAN et al., 1997).

O  método  TDOA  é  especialmente  importante  na  detecção  passiva,  já  que  as

características do sinal que chega do emissor não são conhecidas e, portanto, o tempo exato

em que o sinal deixou o emissor não pode ser obtido (KNAPP e CARTER, 1976).

Como desvantagem, o processo de determinação de TDOA é relativamente lento para

sinais analógicos, já que são necessárias muitas amostras e uma significativa largura de banda

de transmissão para realização da correlação do sinal (ADAMY, 2004).

2.1.4  DIFERENÇA DE FREQUÊNCIA DE CHEGADA (FDOA)

Assim como a técnica TDOA, a FDOA é uma técnica de localização de precisão utilizada

para  estimar  a  localização  de  emissores  de  rádio.  A técnica  FDOA realiza  a  medida  da

diferença das frequências recebidas em dois receptores móveis oriundas de um único emissor,
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que pode não ser móvel. Uma vez que a diferença de frequência é causada por deslocamento

Doppler, a técnica FDOA é também chamada de Doppler Diferencial (ADAMY, 2004).

Quando o emissor ou um dos receptores está em movimento, ocorre um deslocamento em

frequência,  fazendo com que cada receptor receba o sinal do emissor em uma frequência

diferente.  A diferença  destas  frequências  de  chegada  pode  ser  utilizada  para  estimar  um

conjunto de pontos que representam as possíveis posições de emissor. Como exemplo, a FIG.

2.10  mostra o conjunto resultante de três pontos de medições FDOA calculados a partir de

dois receptores (STREIGHT, 1997).

FIG. 2.10  Conjunto resultante de três pontos de exemplo medições FDOA calculados a partir
de dois receptores (STREIGHT, 1997).

Considerando inicialmente  a  frequência  recebida  em um receptor  móvel  de um sinal

oriundo de um transmissor fixo,  conforme mostrado na FIG. 2.11  , a frequência do sinal

recebido depende da frequência transmitida, da velocidade do receptor e do ângulo esférico

verdadeiro entre o transmissor e o vetor velocidade do receptor. Um receptor móvel recebe

sinais de um emissor fixo que são alterados por um deslocamento Doppler que é função da

velocidade e do ângulo esférico γ (ADAMY, 2004).

A frequência do sinal recebido é dada pela expressão

f R= f T (1+[V i cos(γ )] /c) (2.5)

Onde:

       f R  = frequência recebida; 
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f T  = frequência transmitida; 

V i  = velocidade do receptor;

γ = ângulo entre o vetor velocidade do receptor e o transmissor;

c  = velocidade de propagação no vácuo.

FIG. 2.11  Representação do Método da Diferença de Chegada (ADAMY, 2004).

A FIG. 2.12  representa dois receptores móveis recebendo o mesmo sinal proveniente de

localizações diferentes. As localizações instantâneas dos dois receptores formam uma linha de

base. A diferença entre as frequências recebidas nos dois receptores é função da diferença

entre γ1 e γ2 dos vetores de velocidade dos receptores.

FIG. 2.12  Dois receptores móveis recebendo o mesmo sinal de localizações diferentes
(ADAMY, 2004).

Os dois receptores móveis da  FIG. 2.12   medem frequências diferentes,  as quais são

dependentes dos vetores velocidade e da geometria de interceptação. A diferença entre as duas

frequências (Δ f ) recebidas é dada pela expressão:
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Δ f = f T [v2 cos (γ2)– v1 cos (γ1)] /c (2.6)

onde

Δ f = diferença entre as frequências recebidas;

f T  = frequência transmitida;

v1   = velocidade do receptor 1;

v2   = velocidade do receptor 2;

γ1  =  ângulo  esférico  verdadeiro  que vai  do vetor  velocidade do receptor  1  até  o

transmissor;

γ2 = ângulo  esférico  verdadeiro  que  vai  do  vetor  velocidade  do  receptor  2  até  o

transmissor;

c  = velocidade de propagação no vácuo.

Existe  uma  superfície  tridimensional  que  define  todas  as  possíveis  localizações  do

transmissor, as quais produzem a diferença de frequência medida sob as condições existentes.

A interseção dessa superfície com um plano, como por exemplo a superfície da Terra, resulta

numa curva frequentemente chamada de isofreq. Ainda que os dois receptores movam-se em

direções diferentes, com velocidades diferentes, o sistema é capaz de calcular e representar

graficamente a curva isofreq correta para cada condição de velocidade, geometria e diferenças

de frequências. A FIG. 2.13  representa um conjunto de curvas isofreq para várias diferenças

de  frequências,  para  dois  receptores  movendo-se  na  mesma  direção  e  com  a  mesma

velocidade (ADAMY, 2004).

Com dois  receptores  é  possível  determinar  através  de  um sistema FDOA uma curva

isofreq que contém a localização do emissor. Assim como o sistema TDOA, a medida de

diferença de frequência por dois receptores não define uma localização, mas sim uma curva

de  possíveis  posições.  Com um terceiro  receptor  móvel  obtém-se  três  linhas  de  base  de

medida,  onde cada uma pode coletar  dados FDOA e calcular  a  isofreq.  A localização do

transmissor pode então ser determinada a partir da interseção das  isofreq de duas ou mais

linhas de base (ADAMY, 2004).

Na situação em que o transmissor e os receptores são móveis o problema torna-se mais

complexo  para  estimação  de  posição  pelo  método  FDOA.  As  diferenças  de  frequência

medidas  são  provenientes  do  deslocamento  Doppler  causado  pelos  conhecidos  vetores
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velocidade dos dois receptores. Se o transmissor também é móvel, ele causa deslocamentos

Doppler  da  mesma  ordem  de  magnitude  dos  deslocamentos  Doppler  causados  pelos

receptores móveis, porém o vetor velocidade do transmissor não é conhecido. Isto insere uma

outra variável no sistema, aumentando a complexidade do cálculo de localização de emissor.

Assim,  o  emprego  do método  FDOA é  mais  adequado  para  o  cálculo  de  localização  de

emissores fixos ou de emissores que se movem muito lentamente (ADAMY, 2004). 

FIG. 2.13  Conjunto de curvas isofreq para várias diferenças de frequências para dois
receptores movendo-se na mesma direção com a mesma velocidade (ADAMY, 2004).

A principal vantagem do FDOA é poder realizar localização de fontes emissoras fixas

com o movimento relativo entre os receptores. 

Segundo ADAMY (2004), o método FDOA apresenta limitações na sua capacidade de

localizar emissores de baixa potência. A velocidade relativa entre os dois receptores deve ser

grande o suficiente para o FDOA compensar o erro de medição de frequência. Os receptores

também precisam ter a capacidade de medir frequência com mais precisão do que a menor

mudança  de  frequência  esperada.  Se  esta  precisão  não  é  possível  o  FDOA pode  ser

indetectável abaixo do ruído.

Outra desvantagem do FDOA é que uma grande quantidade de dados deve ser transmitida

entre os pontos de observação ou de uma localização central para fazer a correlação cruzada,

necessária para estimar o deslocamento Doppler (ADAMY, 2004). 

O método FDOA é difícil de implementar e muito caro, especialmente para sinais com

nível de energia muito baixo (STREIGHT, 1997).

A precisão da estimativa de localização está relacionada com a largura de banda do sinal
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do emissor, com a relação sinal ruído em cada ponto de observação, com a geometria e as

velocidades do vetor do emissor e dos pontos de observação. O método FDOA é recomendado

nas situações em que há movimento relativo entre os sensores ou entre um sensor e o receptor.

O emprego do método FDOA é adequado no cálculo de localização de emissores fixos ou de

emissores que se movem muito lentamente.

2.1.5  INTENSIDADE DO SINAL RECEBIDO (RSS)

A localização de um emissor também pode ser realizada com base na Intensidade do

Sinal Recebido – RSS, a qual será medida por um receptor indicador de intensidade de sinal

recebido – RSSI (do ingl.  Received Signal Strength Indicator).  Esta  técnica é baseada na

intensidade do sinal recebido para estimar as distâncias entre o transmissor e o receptor. 

A intensidade do sinal de RF recebido tem sido utilizada como um substituto para a

medição de muitos sistemas. No espaço livre a potência de um sinal de RF pode ser calculada

por meio da fórmula de transmissão de Friis:

Prx=
Ptx

(4 π Di/ λ)2
(2.7)

onde

Prx = potência recebida;

Ptx = potência transmitida;

Di = distância entre a fonte emissora e o receptor-i;

λ = comprimento de onda.

A  FIG. 2.14   representa um sinal  eletromagnético no espaço livre cuja intensidade é

inversamente proporcional ao quadrado da distância entre o emissor e o receptor. A potência

recebida  diminui  com a  variação  de  D ao  quadrado.  Desta  maneira  é  possível  medir  a

intensidade do sinal e estimar a distância até a fonte emissora.

Cada sensor registra o valor RSS do sinal transmitido em decibéis, o qual é função da

distância  ao  emissor.  Os  sensores  RSS reportam estes  valores  para  uma estação  base.  A

estação de base recebe os valores de RSS de todos os sensores e os insere um estimador de

posição, como por exemplo, um estimador de máxima verosimilhança (BUTLER, 2012). 
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FIG. 2.14  Intensidade de um sinal eletromagnético em espaço livre é inversamente
proporcional ao quadrado da distância entre o emissor e o receptor.

A posição do emissor pode ser determinada com apenas três sensores de RSS. À medida

que o número de sensores RSS na rede aumenta, a precisão da estimativa de posição também

aumenta.  Deve-se  considerar  no  entanto  que  o  custo  de  implementação  de  localização

geográfica com a técnica RSS também aumenta (BUTLER, 2012).

A disposição geométrica dos sensores de RSS afeta diretamente a precisão do estimador.

Em ambientes reais, o sinal sofre outras influências e a potência do sinal não se comportam de

maneira tão previsível. 

Em ambientes  indoor  o sinal não se comporta da mesma forma que no espaço livre,

devido a reflexões, refração e difração provocados nestes espaços.

A maior vantagem desta técnica é que ela não é dependente da largura de banda do sinal.

O método de RSS é simples de implementar e não precisa de  hardware adicional.  Além de

serem baratos,  os  sensores  RSS  são  fáceis  de  trabalhar  e  medem  apenas  uma  variável.

Sensores TOA, TDOA e AOA são significativamente mais caros do que os sensores de RSS.

Outra característica importante é que este método não depende de sincronização.

Como desvantagem, a técnica não é muito precisa, principalmente em ambientes com

obstáculos que possam provocar a redução da intensidade do sinal ou originar propagação

multipercurso. O ambiente com multipercurso provoca áreas de interferência construtiva e

destrutiva, de modo que a localização do emissor se torna descorrelacionada com a potência

do sinal. Mesmo que esse efeito multipercurso possa ser mitigado com sucesso, o efeito da

parede  e  a  atenuação  devido  ao  obstáculo  impede  este  método  de  fornecer  estimativas

confiáveis de alcance (ADAMY, 2004).
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O erro de estimativa, quando quantificado, é normalmente proporcional ao alcance. Isto

faz com que as medidas de curto alcance possam ser precisas dentro de poucos metros. De

maneira análoga, as medidas de maior alcance são menos precisas (MAO e FIDAN, 2009).

É comum serem encontrados RSSI em rádios,  onde a medição está disponível para o

usuário,  sem  quaisquer  custos  de  hardware  ou  de  energia  adicional.  Tal  fato  explica  a

popularidade desta técnica. Técnicas baseadas em RSS vêm recebendo bastante atenção em

muitos  sistemas  de  localização.  Com  base  nesta  técnica  modelos  têm  sido  propostos  e

implementados com diferentes graus de sucesso, na tentativa de transformar estimativas de

alcance pobres em estimativas precisas de localização (MAO e FIDAN, 2009). O modelo

baseado na variação do ganho de chegada – GROA (do ingl. Gain Ratios Of Arrival), onde é

avaliada a amplitude do sinal recebido, é um exemplo (HAO et al., 2012).

2.1.6  SISTEMAS HÍBRIDOS

Sistemas híbridos fazem uma combinação duas ou mais técnicas para oferecer um serviço

de localização de posição mais confiável e preciso.

2.1.6.1 TÉCNICA HÍBRIDA FDOA / TDOA

TDOA e FDOA podem ser usados em conjunto para melhorar a precisão de localização.

Através da combinação de medições TDOA e FDOA a geolocalização instantânea pode ser

realizada em duas dimensões.

FDOA difere do TDOA uma vez que os pontos de observação FDOA devem estar em

movimento relativo um em relação ao outro e ao emissor. Este movimento relativo resulta em

diferentes doppler de observações do emissor em cada local em geral. 

Considerando que ambas as medidas de frequência e de tempo requerem uma frequência

referência  altamente  precisa,  tais  medidas  devem  ser  realizadas  a  partir  dos  mesmos

receptores (ADAMY, 2004).

Uma combinação de TDOA e FDOA torna-se atraente para geolocalização por várias

razões. Uma delas é que apenas dois sensores precisam ser empregados. A outra é que as

medições  TDOA e FDOA são complementares  no sentido de que as  medidas  TDOA são
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semelhantes  às  medidas  de  direção,  e  as  medidas  FDOA são semelhantes  às  medidas  de

alcance (DARKO e WOLFGANG, 2008).

Analogamente à definição da  isofreq,  a curva que define as possíveis localizações do

transmissor no FDOA, são produzidas curvas com a mesma diferença de tempo de chegada,

curva  esta  chamada  de  isochron.  A  FIG.  2.15  apresenta  um  conjunto  de  isochrons,

provenientes das medidas de TDOA, e um conjunto de  isofreqs,  provenientes medidas de

FDOA, calculadas para uma única linha de base de dois receptores.

FIG. 2.15  Conjunto de “isochrons” e “isofreqs” provenientes dos métodos TDOA e FDOA,
respectivamente (ADAMY, 2004).

2.1.6.2 TÉCNICA HÍBRIDA AOA / TDOA

O método à base de TDOA requer relativamente mais sensores do que o método à base de

AOA para executar geolocalização de emissores. A técnica TDOA requer pelo menos três

sensores  adequadamente  distribuídos  para  localização geográfica  bidimensional.  A técnica

TDOA pode apresentar ainda ambiguidades se as medições de tempo de chegada são tomadas

em diferentes pulsos transmitidos (DU e LEE, 2004). O método AOA, por outro lado, requer

apenas dois sensores para realizar a localização em cenários 2D. É característica desta técnica

ser altamente dependente de variações de posição, e um pequeno erro nas medições de ângulo

pode implicar em um grande erro de localização se o sensor estiver longe do transmissor. 

Uma combinação híbrida AOA/TDOA de dois ou mais sistemas de localização que tem

por finalidade uma complementação mútua de suas deficiências pode melhorar a precisão na

determinação da posição do emissor. Portanto, almeja-se combinar as técnicas TDOA e AOA
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em um único sistema para idealmente eliminar o problema da ambiguidade associada a TDOA

e melhorar a precisão da localização, diminuindo os efeitos dos erros nas medidas do AOA

(DU e LEE, 2004).

No método híbrido, a posição final é determinada através da combinação de estações

AOA com estações TDOA. 

Em se tratando de ambientes  reais,  técnicas  especiais  são requeridas para melhorar  a

precisão  devido  a  fatores  como  ruído,  multipercursos  e  interferências.  Muitas  vezes  é

vantajoso o uso de um número maior que o mínimo de receptores TDOA ou até mesmo de

AOA para uma solução única, a fim de minimizar os erros induzidos pelo canal de rádio.

Enquanto isso proporciona um melhor desempenho, a combinação de informação adicional

geralmente torna mais difícil a obtenção de uma única solução consistente. 

Uma questão importante em tais sistemas é garantir que ambos os métodos se combinem

e que as imprecisões de um método não prejudiquem a estimativa de posição como um todo

(MUHAMMAD, 1997).

2.1.6.3 TÉCNICA HÍBRIDA AOA / TOA

Este método consegue através de uma estimativa de TOA reduzir as possíveis posições

em num círculo em torno de um sensor.  Em seguida uma estimativa de direção pode ser

encontrada usando técnicas AOA. A interseção da linha de marcação e do círculo produz uma

estimativa da posição do emissor. 

Esta técnica possui largo emprego em telefonia celular. Embora possa não ser tão precisa

como as que têm sido discutidas, este é o único tipo de sistema de geolocalização que pode

ser utilizado quando apenas uma estação de base é capaz de receber. Sob algumas condições

em sistemas CDMA (do ingl.  Code Division Multiple Access), apenas uma estação de base

pode estar recebendo um sinal claro do transmissor. O nível de sinal em outras estações de

base pode ser muito fraco para que eles possam participar de um AOA ou um método TDOA. 

2.1.6.4 TÉCNICA HÍBRIDA RSS / TDOA / TOA

Simulações envolvendo modelos híbridos baseados na técnica RSS e técnicas baseadas
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em medições de tempo de chegada, TDOA e TOA simultaneamente, revelaram que quando as

tomadas  dos  tempos  de  chegada  (TOA),  e,  por  conseguinte,  suas  diferenças  de  tempo

(TDOA) têm alta precisão, o uso de RSSI é marginal ou não necessário. No entanto, a técnica

RSSI assume grande importância nesse tipo  de sistema,  podendo aumentar  a  precisão de

posicionamento,  nas  situações  em  que  não  há  número  suficiente  de  TOAs  ou  TDOAs

disponíveis, ou ainda, quando as posições dos sensores não são precisas (LAARAIEDH et al.,

2011).

2.1.6.5 TÉCNICA HÍBRIDA TDOA / GROA

Normalmente no processo de localização de fontes emissoras assume-se que as posições

dos sensores são precisamente conhecidas. Entretanto é possível deparar-se com situações em

que  essas  localizações  podem não  ser  tão  precisas,  ou  possam ter  sofrido  alterações. A

incerteza da posição do sensor, ainda que pequena, pode levar a uma degradação significativa

na precisão de localização da fonte (XU e WANG, 2011).

Relações de ganhos de chegada (GROAs) podem ser utilizados em conjunto com outra

técnica  para  melhorar  a  precisão  da  localização  de  fontes  múltiplas,  principalmente  na

presença de incertezas na localização do sensor. A técnica mais comum para a localização

passiva é medir as diferenças de tempo de chegada (TDOAs) do sinal da fonte para uma série

de sensores separados espacialmente e resolver um conjunto de equações não-lineares para

estimar a localização de origem. Em TDOA a largura de banda muito estreita e imprecisões de

medição da posição do sensor podem acarretar numa substancial perda de desempenho do

sistema.  Estes  mesmos  fatores  reduzem o  desempenho  da  técnica  GROA,  entretanto  em

menor grau (HAO et al., 2012).

A combinação  de  TDOA e  GROA pode  melhorar  significativamente  a  precisão  de

localização, sendo aplicável com melhor desempenho quando as posições dos sensores são

desconhecidas (XU e WANG, 2011), ou quando o sinal é de banda muito estreita (HO e SUN,

2008).

Por outro lado, em situações que permitam que a técnica TDOA seja utilizada em boas

condições, a melhoria por incorporação da técnica GROA não oferece muitos benefícios (HO

e SUN, 2008). Isto ocorre porque a precisão de TDOAs é muito melhor do que a do GROA.
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2.2 MEDIDAS DE PRECISÃO

As medidas de precisão têm por objetivo realizar  a  avaliação do desempenho de um

método de localização. Nos cenários em duas dimensões normalmente são utilizados como

parâmetros de avaliação o erro RMS (do ingl. Root Mean Square), além dos conceitos de Erro

Circular Provável – CEP (do ingl.  Circular Error Probability) e Degradação Geométrica da

Precisão – GDOP (do ingl.  Geometric  Dilution of Precision).  Para avaliação em cenários

tridimensionais um parâmetro que pode ser utilizado é o Erro Esférico Provável – SEP (do

ingl. Spherical Error Probable).

O erro RMS possui  a dimensão de distância. É a medida de erro mais apropriada para

avaliação de sistemas de localização, nos quais uma distância mínima à fonte a ser localizada

é imposta como requisito de desempenho (GUEDES, 2003). Este parâmetro é normalmente

comparado ao limitante de Cramér-Rao – CRLB (do ingl.  Cramér-Rao Lower Bound) (e.g.,

VAN TREES, 1968; MARQUES, 2001).

A  disposição  geométrica  dos  sensores  em  relação  a  posição  do  emissor  altera

consideravelmente  a  precisão  dos  algoritmos  de  localização  e  pode ser  quantificada  pela

GDOP (RAPPAPORT et al., 1996). Em um sistema composto por diversos sensores, a GDOP

pode ser um critério para selecionar um conjunto que apresente o menor erro.

Um  parâmetro  chave  em  sistemas  de  localização  de  emissor  é  a  acurácia  efetiva.

Normalmente  é  especificada  pela  CEP ou  pelo  Erro  Elíptico  Provável  –  EEP (do  ingl.

Elliptcal Error Probable). Quando a localização de um emissor é reportada para um Centro de

Comando, local onde são tomadas decisões com base na estimativa de localização do emissor,

a CEP ou o EEP define a região de incerteza onde o emissor pode estar posicionado. Este

círculo ou elipse pode ser desenhado em um mapa ou projetado em um monitor e pode ser útil

no processo de tomada de decisão. A CEP é considerada a medida de precisão mais adequada

para ser utilizada em sistemas táticos utilizados em cenários reais (ADAMY, 2004).

2.2.1  ERRO CIRCULAR PROVÁVEL E ERRO ESFÉRICO PROVÁVEL 

O Erro Circular Provável mede a dispersão das estimativas em relação a sua média. A

CEP serve  para  quantificar  a  acurácia  da  localização  numa avaliação  de  desempenho  de um
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sistema de localização  de emissor.  Por  definição  a  CEP é  o  raio  de  um círculo  centrado na

localização calculada do emissor que fornece uma probabilidade de 50% de que a localização real

do emissor esteja dentro do círculo, também especificado por CEP de 50%.

A FIG. 2.16  representa a medida de incerteza de um estimador em relação à posição real

da fonte. Considerando que o estimador esteja polarizado com uma magnitude representada

por B, então a probabilidade de 50% de estimação da posição verdadeira encontra-se dentro

de uma distância de B + CEP (TORRIERI, 1984).

FIG. 2.16  Geometria para medidas de precisão usando CEP (TORRIERI, 1984)

Similarmente  às  medidas  de  precisão  em  2D,  existem  diversas  representações  com

diferentes probabilidades dessas medidas em 3D. As medidas de precisão em 3D possuem a

mesma concepção das realizadas em 2D, entretanto, expandidas de uma dimensão: a precisão

vertical. O SEP é correspondente ao CEP em 2D e pode ser definido como o raio da esfera

centrada na média das posições estimadas, contendo as estimativas das posições em 3D com

uma probabilidade de 50% (NOVATEL, 2003).

2.2.2  O ERRO ELÍPTICO PROVÁVEL 

Define-se um erro elíptico quando a área de erro não é simétrica. A FIG. 2.17  representa

uma geometria, não ideal, de localização de um emissor utilizando um sistema AOA com dois

sensores. Neste caso, uma elipse que se encaixa perfeitamente dentro das linhas de erro RMS,

conforme representação,  define o Erro Elíptico Provável  (EEP).  O EEP pode ser definido de
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acordo com a probabilidade desejada.

FIG. 2.17  Representação EEP em um sistema AOA (ADAMY, 2004)

2.3 FONTES DE ERROS

Na  especificação  de  um  sistema  é  necessário  considerar  todos  os  elementos  que

contribuem para o erro. O erro RMS é a combinação do erro médio, o qual é simplesmente a

média de todos os erros medidos, e do desvio padrão:

ErroRMS=√(média doserros)2+(desvio padrão)2 (2.8)

Os sistemas de localização de emissor podem apresentar várias fontes de erros. Quando

essas  fontes  são  aleatórias  e  independentes  uma  das  outras,  elas  são  combinadas

estatisticamente. O erro total é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes.

ErroRMS TOTAL=√(ERRORMS 1

2 +ERRORMS 2

2 +...+ERRORMS n

2 ) (2.9)

Caso contrário essas fontes de erros devem ser somadas diretamente.

Algumas fontes de erros são pertinentes a apenas um tipo de sistema de localização de

emissor. Outras estão associados a diversos tipos de sistemas.

Para os sistemas baseados no AOA a acurácia é usualmente especificada como o erro

angular RMS. Basicamente esses sistemas podem ser influenciados por (ADAMY, 2004):

a) erros causados pelas reflexões, principalmente aquelas próximas dos sensores;
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b) erros causados pela acurácia da medida de ângulo;

c) erros de calibração.

Nos sistemas TDOA, diversos fatores podem resultar na geração de erros nas medidas de

tempo de chegada, tais como (MARQUES, 2001):

a) erros de resolução dos algoritmos utilizados para estimar as diferenças de tempo de

chegada durante a fase do processamento do sinal;

b) erros causados pelas interferências de outros sinais de RF; 

c) erros de clock dos sensores de recepção, que podem limitar a precisão da estimação do

tempo de chegada (BAKHOUM, 2006). 

Os  sistemas  baseados  no  método  TDOA requerem a  utilização  de  um relógio  muito

acurado, que possam medir o tempo com uma precisão de poucas dezenas de nano segundo

(HOYE, 2010).

Os erros causados pela propagação por multipercurso, pela acurácia na localização do

sensor, especialmente em plataformas móveis, pela Relação Sinal/Ruído e pela propagação

sem linha de visada direta – NLOS (do ingl.  Non-Line-Of-Sight) afetam ambos os sistemas

(CAFFERY, 1999). Nestes tipos de sistemas o erro de geolocalização depende tanto do erro,

da variância, do parâmetro medido, assim como da geometria do sistema e das posições dos

sensores relativas ao emissor (HOYE, 2010).

2.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE EMISSORES DE BAIXA POTÊNCIA

A técnica TDOA apresenta-se como a mais atraente para determinação da posição de um

emissor de baixa potência (ADAMY, 2004). O processo de determinação utilizando TDOA

possui duas etapas. A primeira consiste na determinação das medidas de diferença de tempo

entre a fonte emissora e os pares de sensores utilizando as técnicas de estimação do retardo de

tempo. A correlação cruzada,  técnica normalmente utilizada neste processo,  em ambientes

com baixa relação sinal ruído exige a implementação de técnicas de redução de ruído nos

receptores, filtragem, especialmente para emissores de baixa potência (STREIGHT, 1999). A

segunda etapa consiste na utilização de algoritmos eficientes para solucionar o problema de

ambiguidade das equações não-lineares, permitindo a determinação da posição da fonte.

Após serem estimadas as diferenças de tempo entre os pares de receptores, a localização
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do emissor de baixa potência pode ser obtida encontrando-se as interseções das hipérboles

formadas pelas relações entre posições conhecidas dos receptores e da fonte emissora. Tais

equações são não-lineares, o que pode levar à estimação da solução por meio de cálculos que

consomem muito tempo e ainda podem ser computacionalmente dispendiosos.

Quando os sensores de recepção estão distribuídos arbitrariamente, a complexidade do

cálculo da posição aumenta. Este tipo de geometria causa uma relação de não-linearidade

entre as medidas de TDOA e a posição do emissor, resultando em uma Função de Máxima

Verossimilhança – ML (do ingl. Maximum Likelihood Function) de difícil solução (SANTOS

et  al.,  2010). Estimadores  baseados  em processos  iterativos  podem ser  empregados  para

estimar esta solução (URRUELA e RIBA, 2004).

O processo de localização de emissores deve ser realizado no menor tempo possível de

modo a garantir que o emissor não se desloque antes que a sua localização seja estimada. O

tempo gasto  pelo  sistema para  estimar  a  posição  do emissor  é  denominado de  tempo de

processamento. Um equilíbrio entre o tempo de processamento necessário e o erro resultante

na localização estimada para que o sistema de geolocalização tenha sucesso é desejável. 

As  restrições  de  tempo  limitam  os  métodos  que  podem  ser  usados  para  estimar  a

localização do emissor. Alguns métodos podem ser encontrados na literatura para diminuir o

tempo de processamento (MONTMINY, 2007):

a) aproximação da Série de Taylor;

b) soluções em forma fechada;

c) assíntotas hiperbólicas.

A linearização pela  expansão em  Série  de  Taylor  é  um dos métodos  mais  simples  e

utilizados  para  simplificar  a  solução  das  equações  geradas  pelas  estimativas  de  TDOA

(COSTA, 2003). Embora bastante empregado, este método precisa de uma suposição inicial

que seja próxima da solução verdadeira. A convergência neste tipo de solução não é garantida,

especialmente quando a estimativa inicial não é próxima da solução verdadeira (CHAN e HO,

1994; FOY, 1976). Esta informação também pode ser necessária para resolver o problema da

ambiguidade. O método de CHAN e HO (1994), que utiliza uma solução ML aproximada

para 4 ou mais sensores, apresenta uma solução não-iterativa e um bom desempenho para

sensores  posicionados  arbitrariamente  (MARQUES,  2001).  Em  situações  em  que  os

emissores  são  hostis  torna-se  difícil  supor  a  localização  inicial  requerida  para  estimar  a
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posição. Realizar o cálculo da solução de linearização local durante cada passo da estimação

pode aumentar consideravelmente o tempo de processamento, limitando a uma localização em

tempo real. Este método exige um grande esforço computacional.

As soluções em forma fechada, se comparadas com outros métodos de localização de

emissor, podem não ser tão acuradas. CHAN e HO (1994) apresentam uma solução em forma

fechada que pode ser usada para determinar a localização de um emissor para ambas as fontes

próxima e distante. Este método só funciona para sinais com alta relação sinal ruído e utiliza 3

receptores. O problema da ambiguidade pode ser resolvido com uma informação  a priori

sobre a localização da fonte  (MARQUES, 2001). FANG (1990) apresenta um método que

estima  uma  única  posição  envolvendo  3  receptores.  O  primeiro  sensor,  considerado  a

referência,  deve estar localizado na origem do sistema de coordenadas. O segundo sensor

deve ser posicionado no eixo das abscissas e o terceiro em uma posição qualquer.

Diversas soluções em forma fechada, embora necessitem de menos cálculos do que o

método de expansão em série  de Taylor,  não obtêm vantagens dos  receptores  extras para

melhorar  a  acurácia  da  solução  (CHAN  e  HO,  1994).  Em  ambientes  urbanos  é  mais

complicado a obtenção da visada direta para estimar a posição do emissor. Esta característica

acarreta a necessidade de se utilizar um número maior de receptores. O método Dividir e

Conquistar (DAC, do ingl. Divide and Conquer), proposto por ABEL (1990) é um dos poucos

métodos de estimação que levam em consideração medidas extras de TDOA. O método DAC

consiste  em dividir  o  conjunto  de  medidas  de  TDOA em grupos,  cada  qual  contendo  o

tamanho igual ao número de incógnitas. As soluções das incógnitas são obtidas em cada grupo

e combinadas de forma apropriada para obter-se uma solução final (MARQUES, 2001). Esta

solução usa aproximação estocástica e requer uma grande quantidade de dados, o que limita a

quantidade de ruído que pode ser tolerada (CHAN e HO, 1994). Isto é uma desvantagem na

estimação da localização de um sinal de baixa potência, onde normalmente o nível de ruído é

relativamente alto se comparado com a potência do sinal. Este método também assume que os

receptores possuem uma boa linha de visada para o emissor e que todas as medidas de TDOA

são  boas.  O  método  não  distingue  entre  medidas  realizadas  em receptores  próximos  do

emissor e medidas em receptores distantes, as quais podem causar mais erros nas medidas

relativas de TOA. 

Soluções  fechadas  não-ótimas  para  a  determinação  da  localização  da  fonte  também
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podem ser encontradas na literatura. SCHAU e ROBINSON (1987) e ABEL e SMITH (1987)

apresentaram os métodos da Interseção Esférica – SX (do ingl.  Spherical Intersection) e da

Interpolação Esférica – SI (do ingl. Spherical Interpolation), respectivamente, sendo que o SX

necessita ainda de uma informação sobre a fonte para eliminar a ambiguidade. SCHMIDT

(1996) desenvolveu o método da Interseção Plana  – PI  (do ingl.  Plane Intersection)  que

apresenta uma solução fechada por Mínimos Quadrados – LS (do ingl.  Least Square) e tem

um  desempenho  melhor  quando  comparado  ao  de  SI,  entretanto  exige  um  esforço

computacional maior (MARQUES, 2001).

O  método  das  assíntotas  hiperbólicas  utiliza  um conjunto  de  equações  lineares  que

correspondem  às  assíntotas  hiperbólicas  das  curvas  geradas  pelas  medidas  de  TDOA

(DRAKE e DOGANCAY, 2004). Este método de estimação de localização de emissor reduz

consideravelmente os cálculos,  porém introduz mais erros,  especialmente se os receptores

estiverem relativamente próximos uns dos outros ou do emissor. 
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3 SISTEMAS BASEADOS NAS TÉCNICAS AOA E TDOA

Este capítulo aborda algumas soluções matemáticas para os problemas de estimação da

localização de uma fonte emissora de RF nas técnicas de AOA em 2D e em TDOA em 2D e

3D. Contempla ainda uma solução baseada na combinação das duas técnicas,  um modelo

híbrido AOA/TDOA, desenvolvido em ambas as dimensões. 

A  técnica  de  AOA  em  2D  considerada  é  baseada  no  algoritmo  proposto  por

STANSFIELD (1947). A formulação matemática apresentada para o modelo TDOA consiste

de um algoritmo em solução fechada, no qual a linearização das equações hiperbólicas é feita

através de transformações vetoriais (BAKHOUM, 2006). O modelo híbrido AOA/TDOA em

2D é uma combinação pautada nas premissas das formulações das duas técnicas anteriores.

Já em 3D, a técnica baseada em TDOA proposta por BAKHOUM (2006) é considerada.

Um modelo de solução híbrida AOA/TDOA em 3D, no qual a linearização das equações

hiperbólicas é feita através de transformações vetoriais, é proposto neste capítulo.

No final de cada seção são abordadas as formulações matemáticas para o cálculo das

medidas de precisão de cada técnica.

3.1 MÉTODO BASEADO NO ÂNGULO DE CHEGADA (AOA)

Após detectado o sinal de uma fonte emissora de RF, é possível traçar uma reta que liga a

antena do sensor de direção de chegada – DF (do ingl. Direction Finding) até o emissor. Esta

reta é denominada de Linha de Marcação ou Linha de Posição – LOP (do ingl.  Line Of

Position). A frente de onda do sinal fornece o ângulo de chegada AOA, o qual é determinado

normalmente em azimute e, em algumas situações, em elevação. Assume-se que o emissor

pode estar em qualquer ponto dessa linha.

Com a determinação de duas  linhas  de  posições  coplanares,  não paralelas,  um único

ponto pode ser determinado. Quando três ou mais linhas de marcação são usadas, raramente

estas  linhas  apresentam uma única  solução,  devidos  aos  fatores  apresentados  no  capítulo

anterior.  De forma geral,  a  determinação da posição consiste  em um processo estatístico.

Sendo assim, a precisão da solução será proporcional à quantidade de dados independentes.

Consequentemente, um sistema com três linhas de marcação tende a ser mais preciso do que
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com apenas duas (POISEL, 2002).

Na literatura há diversos algoritmos para o cálculo da localização de emissores a partir de

múltiplas linhas de marcação (e.g., GETHING, 1991; POISEL, 2002). A localização calculada

é usualmente chamada de ponto de melhor estimativa – BPE (do ingl.  Best Point Estimate),

como ilustrado na FIG. 3.1 .

FIG. 3.1  Determinação do BPE (POISEL, 2002).

Combinado ao BPE podem ser estabelecidas regiões de incerteza. Estas regiões podem

ser representadas geometricamente sob a forma de uma elipse, um círculo ou um retângulo,

nas quais o emissor pode estar localizado com uma probabilidade específica. As formas mais

comuns encontradas na literatura são o círculo, conhecido como Erro Circular Provável, CEP,

com probabilidade de localização usualmente de 50%, e a elipse, através do Erro Elíptico

Provável, EEP, com probabilidade de localização de 90% (ADAMY, 2004). Esses contornos

de probabilidade são de vital importância no processo de tomada de decisão.

No que diz respeito  à  acurácia do sistema,  caso a variância real  não seja conhecida,

normalmente é assumida a do feixe de antenas, a qual pode ser obtida através do processo de

calibração do sistema. 

Existem basicamente dois métodos que podem ser empregados na solução dos problemas

de triangulação: 

a) o Método de Máxima Verossimilhança – ML; e 

b) o Método dos Mínimos Quadrados – LS. 

Quando  a  função  densidade  de  probabilidade  –  PDF  (do  ingl.  Probability  Density

Function) dos erros de medida é conhecida, utiliza-se o Método de Máxima Verossimilhança.
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Caso contrário, utiliza-se o Método dos Mínimos Quadrados (PARADOWSKI, 1997). No que

diz respeito a acurácia, ambos os métodos são extremamente precisos. Tratando-se de uma

distribuição Gaussiana, os dois métodos são equivalentes (POISEL, 2002).

Quando  apenas  dois  sistemas  de  DF estão  presentes,  a  determinação da  posição  por

triangulação pode ser obtida, em uma primeira aproximação, de forma direta, assumindo-se

corretos os ângulos de chegada do emissor. Considerando o feixe de cada DF como o setor

angular  formado  pelas  suas  linhas  de  desvio  padrão,  a  interseção  dos  feixes  de  2  DFs

corresponde à região onde o emissor possui 46,5% de probabilidade de ser encontrado. Tal

região é representada pela área hachurada na FIG. 3.2 .

FIG. 3.2  Determinação do BPE (ADAMY, 2004).

Para  fins  de  estimativa  do  erro  do  sistema,  é  possível,  em um cálculo  aproximado,

redimensionar a região para uma elipse de 50%. Assumindo-se a interseção das linhas de

marcação dos DFs como a posição real do emissor,  faz-se necessário aumentar ambos os

eixos multiplicando-se cada um pelo fator 1,036. Este procedimento faz com que a elipse

tenha 50% de chance de conter o emissor (ADAMY, 2004). 

3.1.1 MODELO DE AOA PROPOSTO POR STANSFIELD (1947)

Um dos primeiros métodos para determinação da posição de um emissor por triangulação
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foi  apresentado  por  STANSFIELD  (1947).  Neste  método  assume-se  que  os  erros  das

medições de AOA possuem uma distribuição Gaussiana. A função densidade de probabilidade

conjunta das múltiplas linhas de posição torna-se então uma Gaussiana multivariada. Uma vez

estimada esta função, aplica-se o estimador de máxima verossimilhança para a determinação

do BPE. Isso pode ser alcançado maximizando-se o expoente da PDF conjunta resultante,

dado pela equação

P p1,... , pN
=

1

(2π)N /2(∑
i=1

N

σP
i
)

exp(−
1
2
∑
i=1

N Pi

2

σ Pi

2 )
(3.1)

 Este procedimento minimiza a probabilidade do erro, haja vista que o seu expoente é

negativo. 

Na equação EQ. (3.1) a variável N corresponde ao número de linhas de posição e Pi  à

i-ésima distância entre a posição real e a i-ésima linha de posição  (LOPi)  do  DF i .  Os

termos σ pi e σ pi
2   representam, respectivamente, o desvio padrão e a variância de Pi .

A FIG. 3.3  ilustra a solução proposta por STANSFIELD (1947), onde O representa a

posição real do emissor,  S (xt , yt)  a posição estimada do emissor e d i a i-ésima distância

de S a LOPi .

FIG. 3.3  Determinação do BPE (STANSFIELD, 1947).
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Realizando um procedimento análogo ao feito para a determinação da função densidade

de probabilidade de  Pi , a PDF de  d i , distância da posição estimada até  LOPi , pode ser

representada por

Pd 1 , d 2 , ... , d N
=

1

(2π)N /2(∑
i=1

N

σP
i
)

exp (−
1
2
∑
i=1

N d i

2

σPi

2 )
(3.2)

Assumindo que o erro angular Δϕi é pequeno, pode-se inferir  que  tan(Δ ϕi)≈Δ ϕi .

Portanto, a distância da posição real até a LOPi pode ser escrita como Pi=Δ ϕi Di ,  onde

Di  é a distância entre a posição real e o sensor de detecção. Por conseguinte, o desvio padrão

de Pi , representado por σ pi , pode ser obtido através de σ pi=σ(ϕi)
Di , onde σ(ϕi)  representa

o desvio padrão do ângulo de chegada da i-ésima LOP .

Maximizando o expoente da PDF de di , obtém-se as coordenadas do BPE representadas

pelas equações (TORRIERI, 1984)

xT=
1

ab−c
2 (∑

i=1

N

Pi)
ccos (ϕi)−b sen(ϕi)

σPi

2
 (3.3)

 yT=
1

ab−c
2 (∑

i=1

N

Pi)
a cos(ϕi)−c sen(ϕi)

σ Pi

2
(3.4)

onde os parâmetros a, b e c podem ser determinados por

a=∑
i=1

N sen
2(ϕi)

σPi
2
Di

2

b=∑
i=1

N cos
2(ϕi)

σ Pi
2
Di

2

c=∑
i=1

N sen (ϕi)cos (ϕi)

σ Pi
2
Di

2

Os contornos de probabilidade EEP são dados pela elipse representada pela equação 

(x−xt)
2

La

2 +
( y−yt)

2

Lb

2 =−2 ln(1−Pe) , (3.5)

onde  (Pe)  representa  a  probabilidade  do  emissor  se  encontrar  dentro  da  elipse
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(STANSFIELD,1947). La  e Lb  expressam respectivamente os semieixos maior e menor, na

mesma unidade, dessa curva e podem ser calculados através de

La
2=

1

2a−c tan(Φ)
(3.6)

Lb
2=

1

2b−c tan(Φ)
(3.7)

onde Φ representa o ângulo a ser rotacionado para que o eixo das abscissas fique paralelo

ao eixo da elipse. Na maioria das situações, os eixos da elipse não estarão alinhados com

eixos referenciais do sistema cartesiano. Esse ângulo pode ser expresso através da relação

Φ=
1

2
atan(−

2c

a−b
) . (3.8)

Para o sistema de localização de emissor baseado no AOA descrito, pode-se determinar o

CEP através da expressão (TORRIERI, 1984)

CEP=0.75√ (La

2+ Lb

2) (3.9)

3.2 MÉTODOS BASEADOS EM TDOA 

Uma das maneiras de estimar a localização de um emissor a partir de medidas de TDOA é

utilizando uma técnica de forma fechada. Diversas soluções deste tipo podem ser encontradas

na literatura (e.g. CHAN e HO, 1994; FANG, 1990; SCHMIDT, 1972; ABEL, 1990; SCHAU

e  ROBINSON,  1987).  No  presente  trabalho  é  realizada  uma  abordagem  baseada  na

linearização  de  curvas  hiperbólicas  através  de  transformações  vetoriais,  como  em

BAKHOUM (2006).  Foram desenvolvidos  modelos  baseados nas  diferenças  de tempo de

chegada em duas e três dimensões, conforme descrição a seguir.

3.2.1  MODELO TDOA EM 2D

O tempo de chegada ti que um pulso eletromagnético emitido por uma fonte de RF a

uma distância Di emitida em um instante t o leva para atingir um sensor i é dado por
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t i=t o+
Di

c
(3.10)

onde c é  a  velocidade  de  propagação  da  onda  no  espaço  livre,  aproximadamente

3×10
8
m/s .

A equação  da  diferença  do  tempo  de  chegada  (TDOA) entre  dois  sensores  é  obtida

subtraindo-se as equações do tempo de chegada entre estes sensores, dada por

t 2−t 1=
D2−D1

c
(3.11)

O lugar geométrico descrito pela EQ. (3.11) é uma hipérbole que pode ser reescrita em

termos de coordenadas cartesianas como

√ ((X 2−X o)
2+(Y 2−Y o)

2)−√ ((X 1−X o)
2+(Y 1−Y o)

2)=(t 2−t1)c (3.12)

onde X 1 ,Y 1  e X 2 ,Y 2  são as coordenadas dos receptores 1 e 2, respectivamente, e X 0 ,Y 0

as coordenadas da fonte emissora. Com um conjunto de duas equações é possível estimar a

localização da posição da fonte emissora através de uma série de técnicas. Com a inclusão de

um terceiro sensor, a expressão da EQ.  (3.13) completa o conjunto de equações necessárias

para  a  determinação  da  localização  da  posição  da  fonte  emissora,  onde X 3 ,Y 3 são  as

coordenadas do receptor 3.

√ ((X 3−X o)
2+(Y 3−Y o)

2)−√ ((X 1−X o)
2+(Y 1−Y o)

2)=(t 3−t 1)c (3.13)

A distância Di entre o sensor e a fonte pode ser considerada como a norma de um vetor

Di=|P⃗ i−P⃗o| (3.14)

onde P⃗i=(Xi ,Y i) é o vetor posição do i-ésimo receptor e P⃗o=(Xo ,Y o) é o vetor posição

emissor. 

A equação de diferença de tempos de chegada,  escrita  sob a forma de diferença dos

quadrados

(t 2−t o)
2−(t 1−to)

2=
D2

2−D1
2

c
2

(3.15)

pode ser expressa sob a forma vetorial
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| P⃗2−P⃗o|
2−| P⃗1−P⃗o|

2=c
2( t2

2−t1
2)−2 t o c

2( t2−t1) (3.16)

O termo | P⃗i−P⃗o|
2 pode ser desenvolvido e representado por

|P⃗ i−P⃗o|
2=| P⃗ i|

2+|P⃗o|
2−2 ⃗Pi

T
P⃗o

(3.17)

onde o vetor ⃗Pi
T representa o vetor transposto de P⃗i . 

A EQ. (3.15) pode ser representada vetorialmente por

|P⃗2|
2−|P⃗1|

2−2( ⃗P2
T− ⃗P1

T ) P⃗o=c
2( t2

2−t 1
2)−2 t o c

2(t 2−t1) (3.18)

onde observa-se que o lado direito da igualdade é um escalar. Além de  to , o único termo

desconhecido é o vetor posição P⃗o=(X o ,Y o) , ou seja, a posição da fonte emissora. Faz-se

necessário, portanto, a consecução de três equações linearmente independentes para resolução

do sistema.

A divisão da EQ.  (3.18) por  (t2−t1) , com  t2−t1≠0 , permite isolar a variável t o da

expressão

1
(t 2−t 1)

(|P⃗2|
2−| P⃗1|

2)−
2

( t 2−t1)
( P⃗2

T−P⃗1
T ) P⃗o=c

2(t 2+t 1)−2t o c
2 (3.19)

Realizando o mesmo procedimento com um terceiro sensor (sensor 3), obtém-se a segunda

equação linearmente independente. 

Uma vez que o tempo inicial t o também é desconhecido, faz-se necessário um quarto

sensor  (sensor  4),  o  qual  é  utilizado  para  a  geração  da  terceira  equação  linearmente

independente, de modo a possibilitar a realização da combinação linear com as duas equações

anteriores, dada por

1
(t 4−t 1)

(|P⃗ 4|
2−|P⃗1|

2)−
2

(t 4−t 1)
( P⃗4

T−P⃗1
T ) P⃗o=c

2(t 4+ t1)−2 t o c
2 (3.20)

com t4−t1≠0 .

Realizando a combinação linear entre a EQ. (3.19) com sua variante estabelecida baseada

no sensor 3, e a EQ. (3.20) respectivamente, é possível obter duas novas equações vetoriais

independentes do termo t o :
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1
(t 2−t 1)

(|P⃗2|
2−| P⃗1|

2)−
1

( t3−t 1)
(| P⃗3|

2−|P⃗1|
2)+c

2(t 3−t2)=

[ 2
(t 2−t1)

( P⃗2
T−P⃗1

T)−
2

(t 3−t 1)
( P⃗3

T−P⃗1
T )] P⃗o

(3.21)

1
(t 2−t 1)

(|P⃗2|
2−| P⃗1|

2)−
1

( t 4−t1)
(|P⃗4|

2−| P⃗1|
2)+c

2( t 4−t 2)=

[ 2
(t 2−t 1)

( P⃗2
T−P⃗1

T )−
2

(t 4−t1)
( P⃗4

T−P⃗1
T )] P⃗o

(3.22)

Reescrevendo  essas  equações  vetoriais  na  forma  algébrica  é  possível  obter  as

coordenadas da fonte emissora através da resolução do sistema linear, onde (Xo ,Y o) são as

incógnitas a serem determinadas:

a11 X o+a12Y o=b1
(3.23)

a21 X o+a22Y o=b2
(3.24)

As equações acima representam equações de duas retas, cujos coeficientes podem ser

explicitados por

a11=
2

( t2−t1)
(X 2−X 1)−

2
(t3−t1)

(X 3−X 1)

a12=
2

(t2−t 1)
(Y 2−Y 1)−

2
(t 3−t 1)

(Y 3−Y 1)

b1=
1

( t 2−t1)
(X 2

2+Y 2
2−(X 1

2+Y 1
2))−

1
( t3−t 1)

(X 3
2−X 1

2−(X 1
2+Y 1

2))+c
2(t3−t 2)

a21=
2

(t2−t 1)
(X 2−X 1)−

2
( t 4−t1)

(X 4−X 1)

a22=
2

(t2−t1)
(Y 2−Y 1)−

2
(t 4−t 1)

(Y 4−Y 1)

b2=
1

(t 2−t1)
(X 2

2+Y 2
2−(X 1

2+Y 1
2))−

1
(t 4−t1)

(X 4
2−X 1

2−(X 1
2+Y 1

2))+c
2(t 4−t 2)

São  necessários  quatro  sensores  TDOA a  para  a  definição  da  posição  da  fonte  pelo
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modelo apresentado.

3.2.2  MODELO HÍBRIDO TDOA/AOA EM 2D

A interseção de duas curvas providas pelas diferenças de tempo estimadas através dos

sensores de TDOA, na ausência de erros, determina a exata posição de um emissor. Conforme

mencionado  na  seção  anterior,  o  modelo  matemático  desenvolvido,  o  qual  transforma as

equações  hiperbólicas  em  equações  vetoriais  lineares,  provê  equações  que  representam

geometricamente duas retas, EQ.  (3.23) e EQ.  (3.24). A interseção dessas retas determina a

localização da fonte emissora de RF. 

O modelo híbrido em duas dimensões proposto neste trabalho é resultante da substituição

de uma dessas equações da reta, proposta pelo modelo TDOA em duas dimensões, por uma

terceira equação da reta, a qual é proveniente da Linha de Posição de um sensor de ângulo de

chegada (AOA). O sensor AOA determinará a  direção de chegada em relação a um eixo

referencial, ou seja, o ângulo (ө) formado pelo eixo e a linha de posição. 

Tomando como referencial o eixo das abscissas (eixo x), a equação da reta provida a

partir de uma marcação de um sensor de AOA, e que contém os possíveis pontos onde a fonte

emissora pode estar localizada, pode ser representada pela equação

Y o=tan (ө)(X o−DF x)+DF y
(3.25)

onde  os  pares  ordenados  (Xo ,Y o)  e  (DFx , DFy )  correspondem  às  coordenadas  de

localização da fonte emissora de RF e do sensor AOA, respectivamente.

Com a utilização de uma das equações da reta provida a partir da linearização de uma

curva hiperbólica em 2D, EQ. (3.23) ou EQ. (3.24), combinada a uma equação proveniente da

linha de posição de um sensor de ângulo de chegada (AOA), representada pela EQ.  (3.25),

obtém-se um sistema híbrido composto pelas seguintes equações dessas retas:

a11 X o+a12 Y o=b1
(3.26)

a21 X o+a22Y o=b2
(3.27)

Os coeficientes da EQ. (3.26) são os mesmos utilizados durante a formulação matemática

do modelo TDOA em 2D, EQ. (3.23). Já os coeficientes da EQ. (3.27) podem ser explicitados
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como

a21=tan(ө)

a22=−1

b2=−DF y+DFx tan(ө)

São necessários três sensores TDOA e um sensor AOA para a definição da posição da

fonte pelo modelo apresentado.

3.2.3  MEDIDAS DE PRECISÃO EMPREGADAS NOS MODELOS EM 2D

Devido  aos  erros  presentes  no  sistema,  sejam  eles  causados  pelas  condições  de

propagação ou por erros instrumentais aleatórios, as interseções das linhas de posição gerarão

um  espalhamento  aleatório  de  pontos  ao  redor  da  localização  da  posição  verdadeira.

Calculando-se as médias μx e μ y e a matriz de covariância dos erros, representada por

Q0 ,  desse conjunto de posições,  uma região no formato de uma elipse,  com sua origem

centrada na média (μ x ,μ y ) das amostras, pode ser representada, a qual é dada por

1

1− ρ
2 [
(x−μ x)

2

σ x

2 −2 ρ
(x−μx )( y−μ y)

σ x σ y
+
( y−μ y )

2

σ y

2 ]=K
2 (3.28)

Essa elipse conterá os pontos determinados através das interseções das linhas de posição

com a mesma probabilidade de incidência (Pe) , as quais estão diretamente relacionadas a um

fator K (PARADOWSKI, 1997; JOHNSON, 1978).

O objetivo da análise desse conjunto de dados é determinar a localização estimada desse

emissor de RF e definir uma área de busca ou delimitar uma região com uma determinada

probabilidade  de  confiança.  É  possível  estimar  as  áreas  delimitadas  pelas  probabilidades

estabelecidas, uma vez que pode-se determinar os CEP, assim como os semieixos das elipses.

Para  o  estimador  de  um  vetor  em  duas  dimensões,  como  posições  de  coordenadas  na

superfície  da  terra,  a  matriz  de  covariância  bivariada (Q0) pode ser  expressa  por

(TORRIERI, 1984)
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Q0 =[ σ x

2
Cov( x , y )

Cov( x , y ) σ y

2 ] (3.29)

onde

Cov( x , y )= ρσ xσ y
(3.30)

sendo que Cov(x , y) e ρ representam a covariância e o coeficiente de correlação entre x e

y respectivamente.

Pode ser estabelecida uma relação de um parâmetro K com uma probabilidade Pe da

elipse incluir um vetor Gaussiano aleatório (TORIERI, 1984)

Pe(K )=1−e
−(K

2

2
)

ou K=−2 ln (1−Pe)
(3.31)

A TAB.3.1  fornece alguns valores de K em função da probabilidade Pe (CHIN, 1987).

TAB.3.1  Probabilidade percentual do emissor estar localizado dentro de 
uma elipse definida por um parâmetro “K” (CHIN, 1987)

Pe(K)(%) K

25 0,76

39,34 1,0 (1σ )

50 1,18

75 1,67

86,47 2,0 (2σ )

90 2,15

95 2,45

98,9 3,0 (3σ )

99 3,04

A FIG. 3.4  representa linhas de contorno de igual densidade de probabilidade Pe , para

valores de  K iguais a 1 e 2, respectivamente. Estão representados ainda os eixos maiores e
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menores das elipses, os quais estão rotacionados de um ângulo Φ em relação ao sistema

cartesiano.

FIG. 3.4  Elipses de densidades de probabilidades constantes rotacionadas de ϕ.

Assumindo-se que os erros obedecem a uma distribuição Gaussiana, os semieixos menor

La  e maior Lb  da elipse de incerteza podem ser determinados por (TORRIERI, 1984;

POISEL, 2002)

La =
2 (σ x

2σ y

2−ρ
2σ x

2σ y

2 )K
2

(σ x

2+σ y

2 )−[(σ y

2−σ X

2 )2+4 ρ
2(σ x

2σ y

2 )]0.5

Lb =
2(σ x

2σ y

2−ρ
2σ x

2σ y

2)K
2

(σ x

2+σ y

2)+[(σ y

2−σ X

2 )2+4 ρ
2(σ x

2σ y

2)]0.5

(3.32)

O CEP pode ser estabelecido através da expressão (TORRIERI, 1984)

CEP=
3
4 √(σ x

2+σ y

2) (3.33)

Determinados estatisticamente o CEP e os semieixos da elipse, as áreas do CEP e da

elipse podem ser estimadas de forma direta (CHIN, 1987) por

ACEP =π(K . r CEP)
2 (3.34)

AEEP = πK
2σ xσ y
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3.2.4  MODELO HÍBRIDO TDOA/AOA EM 3D

Em um cenário de três dimensões, as equações hiperbólicas (não lineares) podem ser

representadas geometricamente por hiperboloides. Essas equações, ao serem transformadas

vetorialmente,  passam a representar  equações  de planos,  os  quais  são determinados pelas

medidas de diferença de tempo de chegada nos sensores. Com um conjunto de três sensores é

possível determinar um único plano no qual estará contido o emissor. 

Como no cenário de duas dimensões, a diferença de tempo de chegada será representada

pela equação

t 2−t 1=
D2−D1

c
(3.35)

Já no que diz respeito aos vetores posição,  estes sofrerão mudanças respeitando as

dimensões do cenário. Em 3D, devem receber um acréscimo da coordenada  z. Portanto, o

vetor  posição  do  i-ésimo  receptor  em  3D  agora  é  definido  por  P⃗ i=(X i ,Y i , Z i) .

Analogamente,  o  vetor  posição  do  emissor ( P⃗o) na  mesma  dimensão  é  definido  por

P⃗o=(X o ,Y o , Z o) .

Quando são conhecidos a posição do sensor do AOA, os ângulos de elevação (ω)  e os

ângulos de azimute (ϕ) , é possível determinar um vetor diretor ( F⃗o) que, na ausência de

erros, conterá as posições da fonte emissora e do sensor AOA. Este vetor tem sua origem na

posição no sensor de AOA e sua magnitude terá o comprimento necessário para interceptar o

plano formado baseado nas medidas de TDOA. 

Para a determinação de ( F⃗o) utiliza-se como base o sistema de coordenadas esféricas.

Assim, F⃗o pode ser definido como

F⃗ 0 = (R cos(ω)sen(φ) i⃗ , R sen(ω)sen (φ) j⃗ , R cos (φ) k⃗ ) (3.36)

A variável R representa a magnitude do vetor diretor, neste caso, a distância entre o sensor de

AOA e a fonte emissora.

Na ausência de erros, os planos definidos pelas equações vetoriais independentes do

termo  t o , representadas pelas EQ.  (3.21) e  (3.22),  são distintos e concorrentes entre si. A
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interceptação  de F⃗o dar-se-á  com a  interseção  dos  planos,  determinados  pelas  equações

anteriores, estabelecendo uma única posição da fonte emissora. 

Na presença de erros, a magnitude  R apresentará valores diferentes ao interceptar cada

um dos planos,  uma vez que a interseção do vetor diretor e os dois planos ocorrerão em

posições  diferentes  à  interseção  dos  planos.  Nesta  situação  o  sistema  apresentará  duas

soluções distintas, conforme apresentado na FIG. 3.5 .

FIG. 3.5  Representação do sistema de coordenadas híbrido TDOA/AOA.

A solução matemática desse sistema consiste em substituir as componentes de ( F⃗o) na

equação de um dos planos e calcular o valor de R. Determinado R, o vetor posição ( P⃗o) é o

próprio vetor diretor ( F⃗o) , o qual parte da origem e intercepta o plano.

Os planos definidos pelas equações vetoriais independentes do termo  to ,  dados pelas

EQ. (3.21) e (3.22) em 3D, assumem as seguintes expressões respectivamente

a11 X o+a12 Y o+a13 Z o=b1
(3.37)

a21 X o+a22Y o+a23 Z o=b2
(3.38)

Os  coeficientes a11 , a12 , a21 e a22 permanecem  idênticos  ao  modelo  TDOA em  duas

dimensões. Os coeficientes a13 , b1, a23 e b2 podem ser explicitados como
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a13=
2

(t 2−t 1)
(Z 2−Z1)−

2
( t3−t1)

(Z 3−Z1)

b1=
1

( t 2−t1)
((X 2

2+Y 2
2+Z 2

2)−(X 1
2+Y 1

2+Z 1
2))−

1
( t3−t 1)

(X 3
2+Y 3

2+Z3
2−(X 1

2+Y 1
2+Z 1

2))+c
2(t 3−t 2)

a23=
2

(t 2−t 1)
(Z2−Z 1)−

2
(t 4−t1)

(Z 4−Z1)

b2=
1

(t 2−t1)
((X 2

2+Y 2
2+Z 2

2)−(X 1
2+Y 1

2+Z1
2))−

1
(t 4−t1)

(X 4
2+Y 4

2+Z 4
2−(X 1

2+Y 1
2+Z 1

2))+c
2(t 4−t 2)

Substituindo-se as componentes de F⃗o em uma das equações dos planos, na EQ. (3.37)

por exemplo, pode-se explicitar o valor de R como

R =
b1

sen (ω)(a11 cos(φ)+a12 sen (φ))+a13 cos(ω)
(3.39)

Uma  vez  estabelecido  o  valor  de  R,  é  possível  determinar  as  coordenadas

P⃗o=(X o ,Y o , Z o)  do emissor. O ponto da interseção será calculado substituindo o valor de R

em ( F⃗o) .

São necessários três sensores TDOA e um AOA para determinação da localização da

posição de acordo com o sistema proposto para uma única solução.

3.2.5  MODELO TDOA EM 3D

O modelo TDOA 3D implementado neste trabalho foi proposto por BAKHOUM (2006).

A solução apresentada para este modelo não depende de outros dados, a não ser da posição

dos  receptores  e  dos  tempos  de  chegada.  Conforme descrito  no  início  deste  capítulo, as

transformações das equações algébricas, obtidas através das diferenças de tempo de chegada

(não  lineares),  em  um  conjunto  de  equações  vetoriais  permitem  uma  solução  de  forma

fechada. 

Para os cenários em 3D, após as referidas transformações, as equações apresentam-se sob

a forma de planos, conforme apresentado na solução do modelo híbrido TDOA/AOA em 3D.

As diferenças marcantes entre os sistemas são que no modelo TDOA 3D são geradas três

equações  de  planos  distintas  e  são  necessários  cinco sensores  TDOA para  possibilitar  a
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definição desses planos.

O conjunto de três planos forma o sistema de equações:

a11 X o+a12 Y o+a13 Z o=b1
(3.40)

a21 X o+a22Y o+a23 Z o=b2
(3.41)

a31 X o+a32Y o+a33 Z o=b3
(3.42)

 A solução algébrica desse sistema permite determinar as coordenadas (Xo ,Y o , Zo) as

quais representam o vetor posição do emissor P⃗ o=(X o ,Y o , Z o) .

Os procedimentos para a determinação dos coeficientes de todos os planos são idênticos

aos utilizados para o modelo Híbrido TDOA/AOA em 3D. 

A solução algébrica desse sistema permite determinar as coordenadas  (X o ,Y o , Z o) , as

quais  representam  a  posição  do  emissor  P⃗ o=(X o ,Y o , Z o) .  O  procedimento  para  a

determinação dos coeficientes de todos os planos são idênticos aos utilizados para o modelo

híbrido TDOA/AOA em 3D.

3.2.6  MEDIDAS DE PRECISÃO EMPREGADAS NOS MODELOS EM 3D

Os sistemas em 3D são suscetíveis aos mesmos erros apresentados pelos modelos em 2D.

Quando obedecem a uma distribuição Gaussiana, é possível observá-los, agora sob uma forma

volumétrica,  no formato de um elipsoide. Semelhante às medidas de precisão em 2D, há

algumas possíveis representações de precisão em 3D e com distintas probabilidades. Medidas

de  precisão  em  3D  são  conceitualmente  similares  àquelas  em  2D,  entretanto  são

incrementadas por uma dimensão: a precisão vertical. 

O escopo deste trabalho tem por objetivo a consecução de estimativas de áreas de modo a

assessorar o processo de tomada de decisão durante as Operações de GLO. Portanto, o cálculo

do volume não representa um objetivo direto do trabalho, mas sim a sua projeção no plano de

terra xy, uma vez que deseja-se estimar uma área para vasculhamento por uma tropa.

Ao projetar um elipsoide no planos adjacentes, obtêm-se elipses de variados tamanhos,

fato  que  obviamente  depende  da  disposição  do  volume no  espaço.  Após  ser  projetado  o

volume no plano xy, os dados podem receber os mesmos tratamentos estatísticos estabelecidos
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para os modelos em 2D.

Uma medida de precisão específica para sistemas em 3D é o Erro Esférico Provável –

SEP, o qual pode ser estimado através da expressão (GREENWALT e SHULTZ, 1962)

SEP=0.51(σ x+σ y+σ z) (3.43)

Outras medidas de precisão podem ser encontradas com diferentes probabilidades. O erro

esférico radial médio, MRSE (do ingl.  Mean Radial Spherical Error), a Acurácia Esférica

Padrão (do ingl. Spherical Accuracy Standard) de 90% e a Acurácia Esférica Padrão de 99%

também são centrados na média, com probabilidade de 61%, 90% e 99% respectivamente

(NOVATEL, 2003).
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4 SIMULAÇÕES E RESULTADOS

Este capítulo aborda os resultados de simulações computacionais utilizando o software

MATLAB® para estimação das posições da fonte, tendo como base as equações dos modelos

implementados  e  propostos  no  capítulo  anterior.  As  simulações  apresentadas  têm  como

objetivo estimar uma região onde o emissor possa estar localizado através do CEP e do EEP

dentro de um cenário previamente estabelecido. Para determinar as posições estimadas estão

sendo utilizados os sistemas AOA em 2D e os sistemas TDOA e híbrido AOA/TDOA em duas

e três dimensões. Nos sistemas tridimensionais também é simulado o SEP. O EEP é simulado

em todos os sistemas utilizando uma fonte posicionada em local fixo.

Para os sistemas bidimensionais, as medidas de precisão são aplicadas diretamente no

conjunto de posições geradas em cada modelo proposto. Uma vez que o CEP e o EEP são

medidas aplicadas a planos bidimensionais, os sistemas que estimam posições em 3D terão

suas posições estimadas e projetadas no plano de interesse (plano xy), quando somente então

serão estimadas essas medidas neste plano. 

4.1 CENÁRIOS UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES

Nesta seção será realizada a descrição do posicionamento dos sensores em cada técnica.

Os cenários foram dimensionados de acordo com um planejamento tático e com capacidade

de operação de uma Companhia de um Batalhão de Infantaria  em uma OpGLO.  Para as

simulações considera-se que o terreno é plano e o sinal é livre de obstruções.

4.1.1  POSICIONAMENTO DOS SENSORES 

Durante todas as simulações as posições dos sensores permanecem fixas. Considera-se

que os sensores possuem sensibilidade suficiente para detectar os sinais emitidos pela fonte de

RF. A distribuição dos sensores de forma aleatória, sem seguir um formato de um polígono

regular, apresenta-se como a forma mais adequada para a realização das simulações. Esse

procedimento torna a simulação mais realista, uma vez que os sensores estarão distribuídos

nos pelotões e dispostos no terreno durante uma operação militar seguindo um planejamento
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tático de uma Companhia ou de um Batalhão. 

Os  sensores  foram  posicionados  de  acordo  com  a  TAB.4.1  .  As  colunas  da  tabela

representam a posição dos sensores em metros, de cada um dos sistemas implementados. As

linhas identificam os sensores dos sistemas. As siglas DF e Rx representam sensores de AOA

e TDOA respectivamente.  As posições dos sensores representam possíveis pontos a serem

ocupados pelas peças de manobra de uma Companhia durante uma operação.

TAB.4.1  Posicionamento dos sensores de cada sistema

COORDENADAS DAS POSIÇÕES DOS SENSORES (m)

SISTEMAS EM 2D 

coordenadas (X,Y)

SISTEMAS EM 3D 

 coordenadas (X,Y,Z)

Sensores AOA TDOA HÍBRIDO TDOA HÍBRIDO

DF-1 (0,0) (0,0) (0,0,0)

DF-2 (0,1000)

DF-3 (1800,000)

DF-4 (800,800)

Rx-1 (0,1000) (0,1000) (0,1000,50) (0,1000,50)

Rx-2 (1800,000) (1800,0) (1800,0,100) (1800,0,100)

Rx-3 (800,800) (800,800) (800,800, 10) (800,800, 10)

Rx-4 (0,0) (1800,1000,50) (1800,1000,50)

Rx-5 (0,0,0)

Para as simulações  com os  sistemas em 2D estão previstas  4  possíveis locais para o

posicionamento  dos  sensores.  Esse  número  é  baseado na  quantidade mínima de  sensores

necessários para o funcionamento dos sistemas TDOA e híbrido AOA/TDOA nesta dimensão.

Os sistemas AOA são simulados utilizando em sua composição 2 e 3 sensores de DF.

Estes sensores são posicionados de acordo com as possíveis combinações (2 a 2 e 3 a 3)

dentre as 4 posições previamente estabelecidas na primeira coluna da TAB.4.1 . Somente os

melhores resultados de cada configuração são apresentados.
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Já nas simulações utilizando os sistemas tridimensionais estão previstos 5 possíveis locais

para o posicionamento dos sensores. Esse número visa atender a necessidade mínima para o

funcionamento do sistema TDOA e do sistema híbrido AOA/TDOA quando estiver utilizando

1 sensor TDOA extra.

Para os  sistemas que se baseiam nas  medidas  de diferenças  de  tempo de chegada,  o

sensor TDOA-1 é estabelecido como o sensor de referência. Nos sistemas híbridos o sensor

AOA está posicionado na origem.

4.1.2  POSICIONAMENTO DA FONTE EMISSORA

O CEP é um parâmetro que está diretamente relacionado com a posição do emissor. Com

o objetivo de estimar esta medida de precisão utilizando os sistemas descritos neste trabalho

foram simuladas algumas trajetórias percorridas pela fonte, de modo a variar a sua posição

dentro do cenário tático estabelecido e verificar o comportamento dessa medida. Para tal,

foram definidos  7 percursos  para  deslocamentos  na região do cenário hipotético adotado.

Estas trajetórias simulam uma pessoa em diferentes posições operando um rádio transmissor

do tipo talk-about com alcance médio entre 2 e 3 km no cenário da operação. 

As seguintes trajetórias da fonte emissora são simuladas em cada sistema proposto:

(a) o emissor se afasta do eixo horizontal, em uma posição a 2 km à direita do DF situado

na origem;

(b) o emissor se afasta  do eixo horizontal,  em uma posição a 500 m à direita do DF

situado na origem;

(c) o emissor percorre o eixo das ordenadas (eixo y); 

(d) o emissor se afasta do eixo horizontal, em uma posição a 1,2 km à esquerda do DF

situado na origem;

(e) o emissor percorre o eixo das abscissas (eixo x);

(f) o emissor percorre uma linha horizontal a 500 m do eixo das abscissas e

(g) o emissor percorre uma linha horizontal a 1200 m do eixo das abscissas.

A FIG. 4.1   representa graficamente as trajetórias realizada pela fonte emissora de RF

descritas acima.
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FIG. 4.1   Representação gráfica das trajetórias realizada pela fonte emissora de RF.

Para a simulação do EEP é fixada a posição da fonte, permitindo a visualização da área

de incerteza para um emissor que se encontre na posição selecionada.

4.1.3  GERAÇÃO DOS ERROS NAS MEDIDAS DE AOA E TDOA

Diversos  fatores  podem  provocar  erros  nas  medidas  de  AOA e  TDOA,  conforme

abordado no Capítulo  2.  Para os sistemas baseados em AOA são simulados erros RMS na

ordem de 1, 2, 4 e 8° nas medidas dos ângulos de chegada, como em SANTOS et al. (2010). 

Os sistemas baseados em TDOA implementados neste trabalho apresentam a imprecisão

de erro de clock (clock error) e do GPS para localização dos sensores como as possíveis

fontes de erro nas medidas dos tempos de chegada (BAKHOUM, 2006). Portanto, para a

realização da  modelagem do CEP simulando erros  desta  natureza  são inseridos  erros  nos

cálculos  dos  tempos  de  chegada na  ordem de dezenas  de  nanos  segundos  (FALK,  2004;

HOYE, 2010). Estes erros possuem como características serem randômicos e possuírem uma

distribuição Gaussiana. 

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DAS TÉCNICAS

Os algoritmos foram implementados visando o cálculo da CEP de uma fonte emissora de

RF em cenários  de duas e três  dimensões.  As técnicas  estão divididas  de acordo com as
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dimensões  de  cada  sistema.  São  descritas  a  seguir  as  funcionalidades  de  cada  algoritmo

implementado.

Em duas dimensões foram implementados três sistemas distintos: AOA, TDOA e híbrido

AOA/TDOA.  Em  três  dimensões  foram  propostos  dois  sistemas distintos:  um  baseado

somente nas medidas de TDOA; e o outro baseado numa técnica híbrida, a qual leva em

consideração as medidas de AOA e os tempos de chegada nos sensores TDOA. Os erros

inseridos nesses sistemas são idênticos aos apresentados para as técnicas em 2D. 

4.2.1  SISTEMAS AOA EM 2D

Baseado na técnica AOA foram implementados dois algoritmos com funções distintas:

a) estimar o CEP em sistemas compostos por 2 e 3 sensores de DF para os erros RMS da

ordem de 1, 2, 4 e 8° inseridos nas medidas do AOA, variando-se a posição da fonte;

b) plotar a região de incerteza do EEP com 50% de probabilidade de incidência, para

cada erro RMS nos sistemas descritos no item anterior.

4.2.2  SISTEMA TDOA EM 2D

Para os sistemas TDOA em 2D oram implementados dois algoritmos com as seguintes

funcionalidades: 

a) estimar o CEP com a tolerância de 10%, variando-se a posição do emissor, utilizando

erros randômicos Gaussianos nas medidas de tempo de chegada;

b) visualizar as regiões de incerteza através do EEP com 50% e 96% de probabilidade de

incidência e do CEP, para um conjunto de posições estimadas fixando a posição do

emissor.

4.2.3  SISTEMA HÍBRIDOS AOA/TDOA EM 2D

Foram implementados dois algoritmos com as seguintes funcionalidades:

a) estimar o CEP para os erros RMS da ordem de 1, 2, 4 e 8° inseridos nas medidas do
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AOA e da ordem de dezenas de nanossegundos nas medidas de TDOA, variando-se a

posição da fonte;

b) plotar as regiões de incerteza do EEP com 50% e 96% de probabilidade de incidência

e  do  CEP para  um conjunto  de  posições  estimadas  através  desse  sistema,  com o

emissor em uma posição fixa.

4.2.4  SISTEMA TDOA EM 3D

Para o sistema TDOA em 3D foram desenvolvidos dois algoritmos com as seguintes

funcionalidades: 

a) estimar a SEP e o CEP das posições estimadas projetadas nos planos xy e yz, variando-

se  a  posição  do emissor  a  partir  da  inserção de  erros  randômicos  Gaussianos nas

medidas de tempo de chegada;

b) visualizar  as  regiões  de  incerteza  do  EEP com  50% e  95%  de  probabilidade  de

incidência e do CEP para um conjunto de posições estimadas através desse sistema,

com o emissor em uma posição fixa.

4.2.5  SISTEMAS HÍBRIDOS AOA/TDOA EM 3D

Para o sistema híbrido TDOA/AOA em 3D composto por 1 sensor de AOA e 3 sensores

TDOA, foram desenvolvidos dois algoritmos com as seguintes funcionalidades:

a) estimar a SEP e o CEP das posições estimadas projetadas no plano xy,  para os erros

RMS inseridos na ordem de 1, 2, 4 e 8° nas medidas do AOA, e na ordem de dezenas

de nanossegundos nas medidas de TDOA, variando-se a posição do emissor;

b) plotar as regiões de incerteza do EEP com 50% e 95% de probabilidade de incidência

e  do  CEP para  um conjunto  de  posições  estimadas  através  desse  sistema,  com o

emissor em uma posição fixa.

Um sistema híbrido com mais de 3 sensores TDOA também foi implementado através de

um algoritmo que utiliza um sensor TDOA extra (um quarto sensor). Esta solução permite

ainda o incremento no número de sensores TDOA a serem utilizados. 

É importante ressaltar que as medidas de precisão estimadas através dos algoritmos com
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mais de 3 sensores TDOA foram denominadas de relativas, uma vez que não se pode precisar

o percentual de confiança da região estimada. Este conceito é melhor detalhado a seguir,

durante a descrição das simulações dos sistemas híbridos em 3D.

4.3 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES

Os resultados das simulações estão divididos em modelagens de sistemas bidimensionais

e tridimensionais. Todas as trajetórias descritas do emissor na Seção 4.1.2 são simuladas em

todos os sistemas e os melhores resultados obtidos são apresentados. O melhor valor do CEP

corresponde ao mínimo absoluto de cada curva gerada.

4.3.1  MODELAGEM DOS SISTEMAS EM 2D

São simulados nesta seção os sistemas implementados em duas dimensões. São estimados

os gráficos de CEP e plotadas as áreas de incerteza para o emissor em uma determinada

posição. A análise dos resultados obtidos é feita posteriormente.

4.3.1.1 SIMULAÇÕES DO CEP 

As simulações apresentadas têm o objetivo de estimar uma região, gerada a partir dos

sistemas implementados em um cenário tático hipotético previamente estabelecido,  para o

emprego operacional de uma Companhia de um Batalhão de Infantaria em operações de GLO.

O posicionamento de todos os sensores foi realizado de acordo com a TAB.4.1  e os cálculos

foram feitos com base nos equacionamentos do Capítulo 3. 

A  FIG.  4.2  representa  as  simulações  em  um  cenário  utilizando  um  sistema  AOA

composto por 2 e 3 DFs. Nestes cenários o emissor percorre uma linha horizontal a 1200 m do

eixo das abscissas (eixo x), com variação de sua distância em relação ao eixo vertical, para

DFs com 1, 2, 4 e 8° de erro RMS. 
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FIG. 4.2  O emissor percorre uma linha horizontal a 1200 m do eixo das abscissas (eixo x).
(a) Representação do raio de incerteza baseado no sistema AOA com 2 DFs; e
(b) Representação do raio de incerteza baseado no sistema AOA com 3 DFs.

A FIG. 4.2 (a) representa o raio de incerteza em metros. O seu eixo horizontal indica a

distância  do  emissor  ao  eixo  das  ordenadas  (eixo  y)  utilizando  os  DFs  2  e  4.  A melhor

acurácia da CEP na localização do emissor no cenário em questão para sistemas de DF de 1,

2, 4 e 8° de erro RMS são aproximadamente 11, 22, 47 e 90 m de raio, respectivamente. A

melhora acurácia para este sistema é obtida quando o emissor está a aproximadamente 353m

de distância do eixo vertical. 

A  FIG.  4.2  (b)  apresenta  simulações  em  um  cenário  utilizando  um  sistema  AOA

composto por 3 DFs. Este cenário é praticamente idêntico ao constituído da  FIG. 4.2  (a)

(sistema composto pelos DFs 2 e 3). Para a nova configuração é apenas inserido um terceiro

sensor. Os melhores resultados utilizando 3 DFs são obtidos utilizando as posições dos DFs 2,

3 e 4. Os resultados indicam que a melhor acurácia da CEP na localização do emissor no

cenário em questão, para sistemas de DF com 1, 2, 4 e 8° de erro RMS, são aproximadamente

10,5, 21,1, 42,2 e 84,5 m de raio, respectivamente. Utilizando um sistema AOA com 3 DFs, a 

melhor acurácia ocorre quando o emissor está a aproximadamente 430 m de distância do eixo

vertical. 

Os resultados das simulações da  FIG. 4.2  estão representados na linha (g) da TAB.4.2 ,
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na coluna “percurso do emissor”.  Os melhores resultados obtidos das simulações para cada

uma das trajetórias descritas na Seção 4.1.2 podem ser encontradas na mesma tabela.

TAB.4.2  Acurácia da CEP do sistema AOA baseada no método de STANSFIELD (1947).

Melhores acurácias da CEP do sistema AOA

Raios da CEP do sistema AOA 

Sensores de

detecção

Percurso do

emissor
1º 2º 4º 8º

DFs  1 e 3
(a)

32 64 127 255

DFs  2, 3 e 4 18 35 70 140

DFs  2 e 4
(b)

15 30 59 119

DFs  2, 3 e 4 11 22 43 86

DFs  2 e 4
(c)

12 24 48 97

DFs  2, 3 e 4 11 23 46 91

DFs  1 e 2
(d)

38 77 153 307

DFs  1, 2 e 3 38 76 151 303

DFs  1 e 2
(e)

15 30 59 119

DFs  1, 2 e 4 12 24 49 98

DFs  2 e 4
(f)

12 24 48 96

DFs  1, 2 e 4 11 21,2 42,3 85

DFs  2 e 4
(g)

11 22 47 90

DFs  1, 2 e 4 10,5 21,1 42,2 84,5

Dentre as simulações realizadas para o sistema AOA, a melhor acurácia de CEP é de 10,5 m

de raio para um sistema composto por 3 DFs  (DFs 1, 2 e 4) com 1º RMS. Esta situação

ocorre quando o emissor percorre uma linha horizontal a 1200 m do eixo das abscissas (eixo

x) a 430 m de distância em relação ao eixo vertical. 
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Os resultados da FIG. 4.3  representam a simulação utilizando um sistema TDOA em 2D.
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FIG. 4.3  Representação do raio de incerteza baseado no sistema TDOA em 2D: 
(a) um emissor que percorre uma linha horizontal a 500 m do eixo das abscissas; e

(b) emissor que se afasta do eixo horizontal, em uma posição 500 m à direita do DF na
origem.

 A FIG. 4.3 (a) representa um emissor que percorre uma linha horizontal a 500 m do eixo

das abscissas (eixo  x), com variação de sua distância em relação ao eixo vertical. Essa FIG

representa o raio de incerteza (m) e o seu eixo horizontal indica a distância do emissor ao eixo

das ordenadas (eixo y). A melhor acurácia da CEP na localização do emissor no cenário em

questão,  para  sistemas  apresentando  erros  na  ordem  de  dezenas  de  nanossegundos nas

medidas de tempo de chegada, é de aproximadamente 2,4 m de raio, ocorrendo quando o

emissor está a aproximadamente 408 m de distância do eixo vertical.

A FIG. 4.3 (b) apresenta simulações no mesmo cenário constituído daFIG. 4.3 (a). Nesta

simulação o emissor percorre uma trajetória afastando-se do eixo das abscissas (eixo x), em

uma posição a 500 m à direita do sensor situado na origem. A melhor acurácia da CEP na

localização do emissor no cenário em questão, para sistemas utilizando inclusive os mesmos

erros,  é  de  aproximadamente  2,3  m  de  raio,  ocorrendo  quando  o  emissor  está  a

aproximadamente 358 m de distância do eixo vertical. Os resultados das simulações da FIG.

4.3 estão representados nas linhas (f) e (b) da TAB. 4.3, na coluna do sistema TDOA. Nesta
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mesma coluna podem ser encontrados os melhores resultados das simulações descritas na

Seção 4.1.2.

Dentre as simulações realizadas para o sistema TDOA, a melhor acurácia apresentada de

CEP é de 2,3 m de raio, na situação em que o emissor afasta-se do eixo das abscissas (eixo x),

em uma posição a 500 m à direita do sensor situado na origem, a 358 m de distância em

relação ao eixo horizontal.

Os  resultados  da  FIG.  4.4  representam  a  simulação  utilizando  um  sistema  híbrido

AOA/TDOA em 2D.
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FIG. 4.4  Representação do raio de incerteza baseado no sistema híbrido AOA/TDOA
em 2D: (a) um emissor que percorre o eixo das ordenadas; e

(b) um emissor que percorre uma linha horizontal a 1200 m do eixo das abscissas.

. 

Os resultados da FIG. 4.4 (a) representam a simulação para um emissor que percorre o

eixo das ordenadas (eixo y), baseado no sistema híbrido AOA/TDOA, variando sua distância

em relação ao eixo horizontal. A FIG. 4.4 (a) representa o raio de incerteza (m) e o seu eixo

horizontal indica a distância do emissor ao eixo horizontal. As melhores acurácias de CEP na

localização do emissor no cenário em questão, utilizando os mesmos erros nas medidas de

tempo  de  chegada  dos  sistemas  anteriores  e  0,  1,  2,  4  e  8°  de  erro  nos  DFs,  são  de

aproximadamente 2,44, 4,37, 4,58, 4,65 e 4,66 m de raios, respectivamente. A melhor acurácia

é obtida quando o emissor está a aproximadamente 330 m de distância do eixo horizontal.

80



A FIG. 4.4 (b) apresenta simulações nos mesmos moldes das realizadas na FIG. 4.4 (a).

Entretanto,  nesta  ocasião o emissor  percorre uma linha  horizontal  a  1200 m do eixo  das

abscissas.  A melhor  acurácia  da  CEP na  localização  do  emissor  no  cenário  em questão,

considerando os mesmos erros utilizados nas simulações apresentadas na FIG. 4.4 (b), são de

aproximadamente 0,12,  4,42,  8,55,  16,47 e 31,47 m de raio.  A melhor condição é obtida

quando o emissor está a aproximadamente 460 m de distância do eixo vertical.

Os resultados das simulações  utilizando um sistema  híbrido AOA/TDOA em 2D  estão

representados na TAB.4.3 . 

TAB.4.3  Acurácia dos sistemas TDOA e híbrido AOA/TDOA em 2D (m).

Melhores acurácias da CEP dos sistemas TDOA e híbrido AOA/TDOA

Percurso

do

Emissor

Sistema híbrido AOA/TDOA Sistema TDOA

0º 1º 2º 4º 8º

T
ra

je
tó

ri
a 

d
a 

fo
n

te
 e

m
is

so
ra (a) 6,24 8,51 8,92 9,67 11,21 14,72

(b) 0,19 4,00 6,85 12,44 23,33 2,33

(c) 2,44 4,37 4,58 4,65 4,66 6,43

(d) 7,31 9,78 9,81 9,88 10 45,98

(e) 0,23 8,57 8,8 9,3 10,4 2,80

(f) 1,8 4,24 6 9,2 15,67 2,39

(g) 0,122 4,42 8,55 16,47 31,47 5,8

Os resultados  das simulações  da  FIG. 4.4  estão representados nas linhas (c)  e (g) da

TAB.4.3 , na coluna do sistema híbrido AOA/ TDOA. Também foram realizadas simulações

para os casos em que o emissor desloca-se conforme descrito na Seção  4.1.2. Os melhores

resultados dessas simulações são mostrados nas linhas de (a) a (g) da mesma tabela.

Dentre as simulações realizadas para o sistema híbrido AOA/TDOA a melhor acurácia

apresentada é de 0,12 m de raio, na situação em que o emissor percorre uma linha horizontal a

1200 m do eixo das abscissas (eixo x), a 460 m de distância em relação ao eixo vertical. Esta

situação ocorre na ausência de erro na medida de AOA.
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Para  um  cenário  mais  realístico  é  necessário  considerar  os  mínimos  erros  RMS

apresentados nas medidas do AOA pelo DF e nas medidas de tempo nos sensores TDOA.

Nesta configuração, a melhor acurácia apresentada é de 4 m para um sistema com 1º de erro

RMS, na situação em que o emissor se afasta do eixo horizontal, 500 m à direita da origem.

Nesta situação a fonte encontra-se a  2500 m de distância  em relação ao eixo horizontal.

Foram  considerados  os  mesmos  erros  nas  medidas  de  tempo  de  chegada  das  situações

anteriores

4.3.1.2 REGIÕES DE INCERTEZA DOS SISTEMAS EM 2D

A simulação  das  regiões  de  incerteza  permite  uma  melhor  visualização  no  caso  da

necessidade de um maior detalhamento dos resultados apresentados na seção anterior. Em

todas as simulações apresentadas nesta seção, o posicionamento dos sensores segue conforme

especificado na TAB.4.1 e pode ser identificado pelos pontos com “*”.

A  FIG.  4.5   apresenta  os  melhores  resultados  das  simulações  utilizando  2  DFs  para

estimação da região de incerteza com 50% de probabilidade. O emissor está localizado nas

coordenadas (1000, 1000) em metros. Para a configuração com apenas 2 DFs as melhores

acurácias foram obtidas utilizando as combinações das posições dos DFs 3 e 4, e das posições

dos DFs 2 e 4, nessa ordem. 

A FIG. 4.5  (a) apresenta os resultados provenientes da combinação entre os DFs 3 e 4.

Para os erros RMS de 1º, 2º, 4º e 8º foram obtidas acurácia do CEP com raios na ordem de 20,

39, 78 e 156 m, respectivamente. 

A FIG. 4.5  (b) apresenta os resultados oriundos da combinação entre os DFs 2 e 4 para

os mesmos erros RMS da simulação anterior. Para este cenário, foram obtidas acurácia da

CEP com raios na ordem de 22, 44, 87, 174 m.

A FIG. 4.5  (c) representa a ampliação das áreas de incerteza da FIG. 4.5  (a). 

A FIG. 4.5  (d) representa a ampliação das áreas de incerteza da FIG. 4.5  (b). 
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FIG. 4.5  Acurácia do CEP utilizando sistemas AOA compostos por 2 Dfs: 
(a) Elipses de incerteza geradas pelas marcações dos DFs 3 e 4; (b) Elipses de incerteza

geradas pelas marcações dos DFs 2 e 4; (c) Ampliação das Elipses de incerteza geradas pelas
marcações dos DFs 3 e 4; e (d) Ampliação das Elipses de incerteza geradas pelas marcações

dos DFs 2 e 4;

A  FIG.  4.6  apresenta  os  melhores  resultados  das  simulações  do  EEP com  50%  de

probabilidade,  utilizando um sistema AOA com 3 DFs. Nestas  simulações  o emissor está

localizado na mesma posição do sistema anterior, com 2 DFs. As melhores acurácias foram

obtidas utilizando as combinações das posições dos DFs 2, 3 e 4, e das posições dos DFs 1, 3

e 4, nessa ordem. 

A FIG. 4.6 (a) apresenta os resultados provenientes da combinação entre os DFs 1, 3 e 4.

Para os erros RMS de 1º, 2º, 4º e 8º foram obtidas acurácia da CEP na ordem de 20, 39, 78 e
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156 m, respectivamente. 

A FIG. 4.6  (b) apresenta os resultados oriundos da combinação entre os DFs  2, 3 e 4.

Nesta configuração foram obtidas acurácias de CEP com raios da ordem de 15,  30,  59 e

118 m, respectivos aos mesmos erros RMS da FIG. 4.6 (a).

A FIG. 4.6  (c) representa ampliação das elipses de incerteza geradas na FIG. 4.6  (a).

A FIG. 4.6  (d) representa ampliação das elipses de incerteza geradas na FIG. 4.6  (b).
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FIG. 4.6  Acurácia da CEP utilizando sistemas AOA compostos por 3 Dfs: 
(a) elipses de incerteza geradas pelas marcações dos DFs 1, 3 e 4; (b) elipses de incerteza
geradas pelas marcações dos DFs 2, 3 e 4; (c) ampliação das elipses de incerteza geradas
pelas marcações dos DFs 1, 3 e 4; e (d) ampliação das elipses de incerteza geradas pelas

marcações dos DFs 2, 3 e 4.

As  modelagens  das  elipses  de  incerteza  resultantes  do  sistema que envolvem TDOA

foram realizadas  a  partir  de um conjunto de pontos  gerados através  de erros  randômicos
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gaussianos  inseridos  no  sistema.  Esses  erros  foram  inseridos  nas  medidas  de  tempo  de

chegada nos sensores de TDOA. Para cada erro inserido é calculada uma posição. Conforme

abordado no capítulo 3, com um conjunto de posições é possível estimar estatisticamente os

contornos de probabilidade de uma determinada região.

A  FIG.  4.7   representa  a  plotagem  das  possíveis  localizações  da  fonte  emissora,

calculadas  através  do sistema TDOA em 2D,  após  serem inseridos  erros  nas  medidas  de

tempo de chegada nos sensores. A posição real do emissor foi estabelecida nas coordenadas

(1000, 1000), em metros. 

A  FIG.  4.7  (a)  apresenta  o  cenário  com  uma  visão  mais  ampla  onde  podem  ser

visualizados os posicionamentos dos sensores TDOA no terreno, em concomitância com as

medidas de precisão (CEP e EEP). 

A FIG. 4.7  (b) representa uma ampliação da região de incerteza da  FIG. 4.7  (a), onde

foram representados o CEP, com as suas variações aproximadamente de 10%, as posições

estimadas  com  a  sua  respectiva  média,  e  ainda  o  EEP para  os  casos  de  50  e  96%  de

probabilidade de incidência. 
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FIG. 4.7  Plotagem das medidas de precisão a partir de um sistema TDOA em um
cenário de 2D: (a) Posições dos sensores e localização das regiões de incerteza; e

(b) Ampliação da região de incerteza.

Para a simulação apresentada na FIG. 4.7  o CEP foi estimado no valor de 5,49 m.

A FIG. 4.8  representa as modelagens das elipses de incerteza resultantes de um sistema

híbrido AOA/TDOA em 2D. Por se tratarem de modelos híbridos, além dos erros nas medidas

85



de  tempo  de  chegada,  são  inseridos  erros  RMS  nas  medidas  dos  sensores  de  AOA.

Determinadas  as  posições,  após  inseridos  esses  erros,  o  mesmo  tratamento  estatístico  é

aplicado para determinação dos contornos de probabilidade utilizados no sistema TDOA 2D.

Nesta simulação, os erros utilizados são randômicos Gaussianos. Nas medidas de tempo de

chegada  os  erros  são  na  ordem  de  dezenas  de  nanosegundos.  As  medições  do  AOA

encontram-se no intervalo entre  1,3º e 1,6°, inclusive. A fonte emissora foi posicionada nas

coordenadas (1000,1000), em metros.

900 950 1000 1050 1100 1150

900

950

1000

1050

1100

EEP E CEP DO MODELO HÍBRIDO EM 2D

COORDENADA X (KM)

C
O

O
R

D
E

N
A

D
A

 Y
 (K

M
)

 

 

AMOSTRAS

MÉDIA DA AMOSTRA

POS REAL

CEP

CEP +10%

CEP -10%

EEP 50%

EEP 96%

FIG. 4.8  Simulação do sistema híbrido TDOA em 2D gerado a partir de erros
randômicos.

Na  FIG.  4.8  estão  representados  o  CEP,  com  as  suas  margens  de  erro  de

aproximadamente ±10%, as amostras com a sua respectiva média, e ainda o EEP para os

casos de 50 e 96% de probabilidade.  Para esta simulação o raio da CEP estimado foi de

aproximadamente 29 m.

4.3.2  MODELAGEM DOS SISTEMAS EM 3D

Nesta  seção serão  abordadas  as  medidas  de precisão aplicadas  às  posições  estimadas

geradas a partir dos sistemas em 3D. Inicialmente essas posições serão projetadas no plano xy
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ou  no  plano  yz,  e  então  são  determinados  o  CEP e  o  SEP,  considerando  as  trajetórias

percorridas pela fonte, conforme estabelecido na Seção  4.1.2. Posteriormente é simulado o

EEP com cada sistema proposto com o emissor em uma posição fixa.

4.3.2.1 SIMULAÇÕES DE CEP, SEP E EEP

As  simulações  apresentadas  nesta  seção  têm  os  mesmos  objetivos  das  modelagens

realizadas em 2D. Uma vez que deseja-se delimitar uma região para assessorar o processo de

tomada de decisão, as posições estimadas em 3D foram projetadas e analisadas no plano xy,

utilizando como ferramentas as medidas de precisão. O SEP, medida de precisão equivalente

ao CEP, entretanto em 3D, também foi projetado nesse plano.

Na  situação  em que  é  importante  determinar  a  que  altura  o  emissor  se  encontra  as

posições podem ser projetadas no plano perpendicular ao plano de terra (no plano  yz por

exemplo) e estimada o CEP neste plano. A altura estimada do emissor é calculada medindo a

distância entre o centro do círculo gerado através do CEP e o plano de terra.

O posicionamento  de todos os  sensores  foi  realizado de acordo com a  TAB.4.1  ,  na

coluna  “Sistemas  em  3D”,  e  os  cálculos  foram  feitos  com  base  no  equacionamento  do

Capítulo 3. 

A FIG. 4.9 apresenta simulações em um cenário utilizando um sistema TDOA em 3D. Os

resultados da FIG. 4.9 (a) representam a simulação para um emissor que percorre uma linha

horizontal a 500 m do eixo das abscissas, com variação de sua distância em relação ao eixo

vertical. A FIG. 4.9  (a) representa o raio de incerteza (m) e o seu eixo horizontal indica a

distância do emissor ao eixo das ordenadas. Projetando as posições estimadas no plano xy e

inserindo erros nas medidas de tempo de chegada, a melhor acurácia obtida na localização do

emissor, para o cenário em questão, é de aproximadamente 2,7 m de raio.  Este resultado é

alcançado quando o emissor está a aproximadamente 614 m de distância do eixo vertical.

A FIG. 4.9 (b) apresenta simulações em um cenário idêntico ao constituído na FIG. 4.9 

(a).  Contudo, nesta  simulação o emissor  percorre uma trajetória  afastando-se do eixo das

abscissas, em uma posição a 500 m à direita da origem do sistema cartesiano. Realizando este

percurso,  a  melhor  acurácia  da  CEP apresentada  é  de  aproximadamente  2,5  m  de  raio,

ocorrendo quando o emissor está a aproximadamente 337 m de distância do eixo horizontal.
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Os resultados das simulações da  FIG. 4.9   estão representados nas linhas (f) e (b) da

TAB.4.4 , que contempla ainda as trajetórias estabelecidas na Sessão 4.2.2. 
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FIG. 4.9  Representação do SEP e da CEP das projeções nos planos xy e yz do sistema TDOA
em 3D: (a) Emissor que percorre uma linha horizontal a 500 m do eixo das abscissas

(eixo x); e (b) emissor afasta-se do eixo das abscissas, em uma posição a 500 m à direita
da origem do sistema cartesiano.

TAB.4.4  Projeções de CEP e SEP para um sistema TDOA em 3D.

 Acurácia do Sistema TDOA (3D)

CEPxy CEPyz SEP

T
ra

je
tó

ri
a 

d
a 

fo
n

te
 e

m
is

so
ra

(a) 10,6 56,4 50,5

(b) 2,5 45,6 34,5

(c) 9,3 36,9 34,5

(d)  43,4 76,0 105,4

(e)  3,6 45,0 35,2

(f) 2,7 44,9 33,5

(g) 4,2  38,9 34,1
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Dentre as simulações realizadas para o sistema TDOA em 3D, a melhor acurácia de CEP

apresentada para as projeções no plano de terra é de 2,5 m de raio. Nessa situação o emissor

afasta-se do eixo das abscissas, em uma posição a 500 m à direita da origem do sistema, a

337 m de distância em relação ao eixo horizontal. 

A melhor acurácia da CEP no plano yz foi de 36,9 m de raio, na situação em que o

emissor percorre o eixo das ordenadas a aproximadamente 814 m de distância em relação ao

eixo horizontal.

No que diz respeito ao SEP, a melhor acurácia obtida no plano xy foi de 33,5 m de

raio. Este valor é alcançado quando o emissor percorre uma linha horizontal a 500 m do eixo

das abscissas a aproximadamente 211 m de distância em relação ao eixo vertical.

Os resultados da FIG. 4.10 (a) representam a simulação para um emissor que se afasta do

eixo das abscissas em uma posição a 500 m à direita do DF situado na origem, com variação

de sua distância em relação ao eixo horizontal. As melhores acurácias de CEP das posições

projetadas no plano  xy,  inserindo os mesmos erros nas medidas de tempo de chegada no

sistema TDOA em 3D, e erros RMS na ordem de 0, 1, 2, 4 e 8° nas medidas de AOA de

elevação  e  azimute,  para  essa  trajetória,  são  de  aproximadamente 2,7,  12,5,  22,6,  43,4  e

87,8 m  de  raio, respectivamente.  A  melhor  acurácia  ocorre  quando  o  emissor  está  a

aproximadamente 10 m de distância do eixo horizontal. 

Considerando-se o mesmo trajeto percorrido pelo emissor,  com os  mesmos erros nas

medidas  de tempo de chegada e 1°  de  erro RMS nos ângulos  de chegada,  ou seja,  uma

situação mais próxima da realidade, as melhores acurácias apresentadas pelo SEP e pelo CEP

das posições projetadas no plano yz foram de 12,5 e 1,5 m de raio, respectivamente. 

As simulações da FIG. 4.10 (b) foram realizadas praticamente nas mesmas condições da

FIG. 4.10  (a). Entretanto, neste caso, o emissor percorre o eixo das abscissas. As melhores

acurácias da CEP das posições projetadas no plano xy, no cenário em questão, considerando

os  mesmos  erros  utilizados  nas  simulações  apresentadas  na  FIG.  4.10  (a),  são  de

aproximadamente 2,6, 6,2, 6,4, 6,6 e 7,2 m de raio. O melhor resultado na acurácia é obtido

quando o emissor está a aproximadamente 10 m de distância do eixo vertical. 

 Nessa  trajetória,  considerando  1°  de  erro  RMS  nos  AOAs  e  os  mesmos  erros  nas

medidas de tempo, as melhores acurácias apresentadas pelo SEP e pelo CEP das posições

projetadas no plano yz foram de 1,9 e 1,2 m de raio, respectivamente.
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Os resultados das simulações da  FIG. 4.10  (a) e da  FIG. 4.10  (b) estão representados,

respectivamente, nas linhas (b) e (e) da  TAB.4.5  , que contém os melhores resultados das

trajetórias descritas na Seção 4.2.2.

Dentre as simulações realizadas para o sistema híbrido AOA/TDOA em 3D, valendo-se

dos mesmos erros nas medidas de tempo de chegada e considerando ausência de erro RMS

nas medidas de AOA, a melhor acurácia apresentada da CEP das posições projetadas no plano

xy é  de  aproximadamente  2,6 m de  raio.  Nesta  condição,  o  emissor  percorre  o eixo  das

abscissas a 10 m de distância em relação ao eixo vertical. 

Para tornar o cenário mais próximo da realidade, com erro RMS na ordem de 1º no sensor

de DF e considerando os mesmos erros nas medidas de tempo, a melhor acurácia de CEP das

posições projetadas no plano xy é de aproximadamente 6,2 m de raio.
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FIG. 4.10  Representação da CEP das projeções nos planos xy e yz e da SEP no plano xy, das
posições estimadas através do sistema híbrido AOA/TDOA em 3D: 

(a) emissor que se afasta do eixo horizontal, em uma posição a 500 m à direita do DF situado
na origem; e (b) Emissor que percorre o eixo das abscissas.

As  melhores  acurácias  do  SEP  e  do  CEP  das  posições  projetadas  no  plano  yz,

considerando 1 º de erro RMS e os mesmos erros nas medidas de tempo de chegada, são de

1,9 e 1,2 m de raio, respectivamente, e são obtidas com o emissor realizando essa mesma

trajetória.
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O sistema AOA/TDOA híbrido em 3D necessita de um sensor de AOA e no mínimo de

três sensores de TDOA para estimar a posição de uma fonte emissora. O sistema desenvolvido

neste trabalho permite a inserção de outros sensores de TDOA, o que pode possibilitar uma

melhora na precisão1 da localização da posição. 

O objetivo deste trabalho é estimar uma área onde será o objetivo tático de uma tropa.

Para  as  posições  estimadas  em  3D,  as  quais  possuem  o  contorno  de  um  elipsoide,  o

procedimento realizado para delimitar esta área tem sido projetar as posições no plano de

terra. Após serem projetadas essas posições, as áreas são estimadas utilizando as medidas de

precisão através do CEP e, para melhorar a visualização, do EEP. A exigência para que essas

medidas possam ser aplicadas é que essas posições obedeçam a uma distribuição Gaussiana. 

TAB.4.5  Acurácia dos Sistema híbrido AOA/TDOA em 3D com 3 sensores TDOA.

Acurácia do sistema de DF (3D) 

Sistema híbrido AOA/TDOA (3D)

"3 sensores TDOA"

CEPxy CEPyz SEP

0º 1º 2º 4º 8º 0º 1º 2º 4º 8º 0º 1º 2º 4º 8º

T
ra

je
tó

ri
a 

d
a 

fo
n

te
 e

m
is

so
ra (a)  11,3 139 240 401 655 0,2 43,3 75,7 128 201 10,6  12 13,8 18,4 20,2

(b)  2,7 12,5 22,6 43,4 87,7 0,1 12,5 25,3 51.6 108 1,9 1,9 2,0 2,2 2,7

(c) 16,4 33,9 51,8 88,4 102 16,4 33,9 51,8 88,4 103 11,2 11,8 12,5 13,9 16,9

(d) 58,6 109 161 274 464 0,9 30,3 57,1 105 182 56,6 59,8 63,4 61,9 54,0

(e) 2,6  6,2  6,4 6,6 7,2 0.0 1,2 1,4 1,9 2,7 1,8 1,9 1,9 2,2 2,6

(f) 3,3 36,6 71,2 149 350 1,2 35,4 70,6 149 353 2,9 3,1 3,3 3,9 5,3

(g) 7,7 46,2 74 131 255 4,7 46,2 73,7 131 258 7,4  8,2 9,1 11,4 20,0

A  FIG.  4.11   representa  os  resultados  de  uma  sequência  de  testes  estatísticos  para

1 Precisão:  é  o  grau  de  proximidade  de  observações  em  relação  a  sua  média.  A acurácia  é  o  grau  de
proximidade de uma estimativa em relação a sua posição verdadeira (NOVATEL, 2003).
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verificação da normalidade de um conjunto de dados multivariados. Esses dados representam

as posições estimadas, as quais foram geradas através de um modelo híbrido AOA/TDOA

com 3 sensores  TDOA. Ressalta-se  que os  testes  para  verificação de  normalidade foram

realizados em todos os resultados dos sistemas de determinação de posição descritos nesse

trabalho. Para realização dos testes estatísticos foi utilizado o programa “R”2.

 A  FIG.  4.11  (a)  representa  a  plotagem das  posições  estimadas  geradas  pelo  sistema

híbrido AOA/TDOA em 3D. Esse conjunto de pontos apresenta-se sob a forma de um volume

no formato de um elipsoide. O local de maior concentração dos pontos que formam o volume

é identificado na cor vermelha. Os eixos do sistema de coordenadas também encontram-se

identificados na figura.

A  FIG. 4.11  (b) representa o resultado do teste  de normalidade,  o  qual  indica que o

conjunto de dados da tabela possuem uma distribuição normal multivariada. Este resultado

representa a situação ideal, uma vez que possibilita a estimação da CEP de forma direta. 

A FIG. 4.11 (c) apresenta o gráfico da função densidade de probabilidade das projeções

das posições estimadas no plano de terra. Esse gráfico possui seu plano de terra formado pelas

coordenadas  x e  y das  posições  estimadas.  A coordenada  z,  perpendicular  a  esse  plano,

representa  a  função  densidade  de  probabilidade.  Observa-se  nesta  figura  um  formato

Gaussiano desta função, o qual pode ser comprovado aplicando qualquer teste para sistemas

multivariados, encontrados em KORKMAZ et al. (2015), por exemplo. 

A FIG. 4.11 (d) ilustra as curvas de níveis da função densidade de probabilidade da FIG.

4.11 (c) no plano de terra. Como era de se esperar, as curvas apresentam-se com um formato

elíptico, característica bastante peculiar no caso das amostras com comportamento Gaussiano.

Os resultados dos testes confirmam a distribuição Gaussiana das posições estimadas em

3D, assim como das suas projeções no plano de terra. Esta ratificação permite a aplicação das

medidas de precisão de forma direta nas projeções das posições estimadas, obtidas através dos

sistemas com 3 sensores TDOA.

Ao ser acrescentado um quarto sensor TDOA, na presença de erros, o “novo” sistema

híbrido  AOA/TDOA apresenta  um novo conjunto  de posições  estimadas.  Portanto,  faz-se

necessário  determinar  a  melhor  posição  estimada  para  este  sistema.  Para  diferenciar  do

2 Programa  “R”:  é  um  ambiente  de  software  livre  para  computação  estatística  e  de  gráficos.  Endereço
eletrônico: https://www.r-project.org/.
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sistema híbrido com 3 sensores TDOA, este sistema é abordado neste trabalho como sistema

híbrido AOA/TDOA com 4 sensores TDOA. 

(a) (b)

(c) (d)

FIG. 4.11  Resultados de testes estatísticos para verificação de normalidade em função
multivariada, utilizando o programa “R”, em posições estimadas a partir de um
sistema híbrido AOA/TDOA em 3D: (a) projeção dos pontos para um modelo

híbrido 3D; (b) Resultado do Teste de Normalidade para o sistema híbrido 3D com
3 sensores TDOA; (c) função densidade de probabilidade para projeção das

posições estimadas em 3D no plano de terra; e (d) curvas de níveis da função
densidade de probabilidade da projeção do plano de terra.

A aplicação das medidas de precisão descritas só podem ser empregadas para dados que

possuam  uma  distribuição  Gaussiana.  Ao  serem  realizados  os  testes  para  verificação  de
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normalidade dos  dados gerados pelo sistema híbrido AOA/TDOA com 4 sensores  TDOA

observou-se que o mesmo não apresenta um comportamento Gaussiano. Desta forma, não é

possível precisar que o CEP gerado com os dados desse modelo possua 50% de probabilidade

de conter a posição estimada. As mesmas considerações valem para o SEP e o EEP. 

Uma vez que não é possível estimar o percentual de incerteza das medidas de precisão,

todas as equações descritas no Capítulo 3 que fizerem referência a essas medidas, e que forem

aplicadas ao modelo híbrido proposto com 4 sensores TDOA, serão mencionadas acrescidas

do adjetivo “relativo”, ou da abreviatura “rel”, de forma que possam ser diferenciadas das

formulações originais encontradas na literatura.

Os resultados da  FIG. 4.12   representam o raio do CEP relativo (CEPrel) das posições

estimadas projetadas no plano xy e  yz, assim como o do SEP relativo (SEPrel). Todos esses

resultados  são  provenientes  de  um sistema híbrido  AOA/TDOA em 3D,  com 4 sensores

TDOA. Essas simulações foram geradas a partir dos mesmos erros inseridos nas medidas de

tempos de chegada utilizados nos sistemas TDOA 3D, assim como erros RMS na ordem de 0,

1, 2, 4 e 8° nas medidas de AOA.

Os resultados da FIG. 4.12 (a) representam a simulação para um emissor que se afasta do

eixo horizontal, em uma posição a 500 m à direita da origem, com variação de sua distância

em relação ao eixo das abscissas. O seu eixo horizontal indica a distância do emissor ao eixo

x. As  melhores  acurácias  do  CEPrel  das  posições  projetadas  no  plano  xy são  de

aproximadamente 3,2, 14,2, 25,4, 49 e 101 m de raio, respectivamente. A melhor acurácia

ocorre quando o emissor está a aproximadamente 10 m de distância do eixo horizontal.

Realizando a mesma trajetória e considerando 1° de erro RMS nas medidas de AOA e os

mesmos  erros  nas  medidas  de  tempo  anteriores,  as  melhores  acurácias  apresentadas  pelo

SEPrel e pelo CEPrel das posições projetadas no plano  yz foram de 2,5 e 12,6 m de raio,

respectivamente. 

A FIG. 4.12 (b) apresenta simulações semelhantes as realizadas na FIG. 4.12 (a). A única

diferença é que nesta simulação o emissor percorre o eixo das abscissas. Considerando os

mesmos erros da simulação anterior nos sensores de AOA e TDOA, a melhor acurácia medida

através  do  CEPrel  das  posições  projetadas  no  plano  xy,  no  cenário  em questão,  são  de

aproximadamente 2,4, 9,6, 9,7, 10 e 11 m. O melhor valor ocorre quando o emissor está a

aproximadamente 10 m de distância do eixo vertical. 
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FIG. 4.12  Representação do SEPrel e dos CEPrel das posições estimadas através do
sistema híbrido AOA/TDOA em 3D com 4 sensores TDOA: (a) emissor que se
afasta do eixo horizontal, em uma posição a 500 m à direita do DF situado na

origem; e (b) Emissor que percorre o eixo das abscissas (eixo x).

Considerando 1° de erro RMS nos ângulos de chegada e os mesmos erros nas medidas de

tempo, as melhores acurácias apresentadas pelo SEPrel e pelo CEPrel da projeção no plano yz

são de 1,8 m de raio, em ambos os casos.  Os resultados das simulações da FIG. 4.12 estão

representados nas linhas (b) e (e) da TAB.4.6 . Simulações também foram realizadas para os

casos em que o emissor desloca-se conforme descrito na Seção 4.2.2. Os resultados de todas

essas simulações são mostrados nas linhas de (a) a (g) da mesma tabela.

Dentre as  simulações  realizadas  com o sistema híbrido  AOA/TDOA com 4 sensores,

considerando as mesmas medidas de tempo nas simulações anteriores e considerando o erro

RMS  0º  nas  medidas  de  AOA,  a  melhor  acurácia  apresentada  do  CEPrel  das  posições

projetadas no plano  xy é de aproximadamente 2,4 m de raio, na situação em que o emissor

percorre o eixo das abscissas a 10 m de distância em relação ao eixo vertical. 

Nas  mesmas  condições,  a  melhor  acurácia  apresentada  para  o  CEPrel  das  posições

projetadas no plano xy é de 9,6 m de raio, para um sistema com 1º de erro RMS na medida de

AOA. As melhores acurácias do SEPrel e do CEPrel com base nas posições projetadas no

plano yz foram de 1,8 m de raio em ambos os casos.
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TAB.4.6  Acurácia dos Sistema híbrido AOA/TDOA em 3D utilizando 4 sensores TDOA.

Acurácia do sistema de DF (3D) 

Sistema híbrido AOA/TDOA (3D)

"4 sensores"

CEPrel xy CEPrel yz SEP

0º 1º 2º 4º 8º 0º 1º 2º 4º 8º 0º 1º 2º 4º 8º

T
ra

je
tó

ri
a 

d
a 

fo
n

te
 e

m
is

so
ra (a) 12,3 60,5 97,5 249 492 0,17 45,9 84,6 154 269 11,4 24,9 41,8 69,9 121

(b) 3,2 14,2 25,4 49 101 0,06 12,6 25,5 52,5 84,5 2,2 2,5 3,2 5,6 13,3

(c) 12,3 29,3 46,5 64 67,4 12,3 29,3 46,5 65,1 68,7 8,4 8,8 9,4 10,4 12,8

(d) 43,2 96,2 151 253 557 0,70 31,6 64,7 141 317 41,7 44,4 47,6 55,2 76,8

(e) 2,4 9,6 9,7 10 11 0,00 1,8 1,9 2,24 2,99 1,7 1,8 2 2,7 5,0

(f) 5,1 20,4 36,4 71,8 161 170 23,2 43,8 88,4 193 4,5 14,4 29,8 67,3 171

(g) 7,2 38,7 63,3 114 224 5,3 38,7 63,5 115 226 6,91 9,2 11,4 16,1 30,5

4.3.2.2 REGIÕES DE INCERTEZA DOS SISTEMAS EM 3D

Conforme mencionado anteriormente, as regiões de incerteza permitem uma observação

mais detalhada dos resultados na seção anterior. As modelagens para sistema TDOA em 3D

foram geradas de forma idênticas ao modelo TDOA em 2D, inserindo inclusive os mesmos

erros nas medidas de tempo de chegada. 

A  FIG.  4.13  representa  as  possíveis  localizações  da  fonte  emissora  posicionada  nas

coordenadas (1,1) em km. 

A FIG. 4.13 (a) apresenta uma visão completa e mais ampla do cenário em questão, onde

podem ser visualizados os sensores TDOA posicionados no terreno, em concomitância com as

posições e a delimitação das regiões de incerteza estimadas.
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A FIG. 4.13 (b) representa uma ampliação da FIG. 4.13 (a) com foco nas posições e nas

medidas  de  precisão.  Nesta  figura  estão  representados  o  CEP,  com  as  suas  variações

aproximadamente de ±10%, as posições estimadas com a sua respectiva média e ainda o EEP

para os casos de 50 e 95% de probabilidade de incidência.  Para a simulação apresentada na

FIG. 4.13   o SEP e o CEP das posições estimadas projetadas no plano  xy foram de 39,1 e

3,3 m respectivamente. 
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FIG. 4.13  Representação do SEP e do CEP das posições estimadas projetadas no plano xy

utilizando o sistema TDOA em 3D: (a) Cenário e regiões de incerteza; e (b) Ampliação da
região de incerteza.

A FIG. 4.14 representa a plotagem das posições estimadas através de um sistema híbrido

AOA/TDOA com 4 sensores TDOA, em 3D, projetadas no plano de terra. Essas estimativas

foram obtidas inserindo erros randômicos Gaussianos nas medidas de tempo de chegada e dos

ângulos de chegada de azimute e de elevação. Para as medidas de tempo foram inseridos erros

na ordem de  dezenas de nanossegundos.  Para os AOAs foram estabelecidos erros em um

intervalo variando entre -1,23º a 1,45° no ângulo de elevação, e de -1,6º a 1,4° no de azimute.

Para esta simulação a fonte foi posicionada nas coordenadas (1000,1000, 5) metros. 

Os conjuntos de sensores de TDOA 1, 2, 3 e 1,  2, 4,  posicionados de acordo com a

TAB.4.1 , são responsáveis pela geração das posições estimadas plotadas em azul e verde na

FIG. 4.14 , respectivamente.

A FIG.  4.14   representa  a  plotagem  em  3D  das  posições  estimadas  por  ambos  os
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conjuntos de sensores. As posições dos sensores encontram-se identificadas pelo caractere “*”

na cor vermelha. O mesmo caractere na cor amarela representa o posicionamento da fonte. 
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FIG. 4.14  Representação das posições estimadas através do sistema híbrido AOA/TDOA em
3D com 4 sensores TDOA.

Os resultados da FIG. 4.15 representam as medidas de precisão aplicadas às projeções das

posições estimadas representadas na FIG. 4.14 .

A FIG. 4.15 (a) representa o CEP e o CEPrel das posições estimadas projetadas no plano

de terra para cada conjunto de sensores. O SEPrel também foi projetado para uma melhor

visualização em relação aos CEPs.

A  FIG.  4.15  (b)  representa  o  CEPrel,  SEPrel  e  o  Erro  Elíptico  Provável  Relativo

(EEPrel), para regiões de incerteza com probabilidade de 50 e 95% de incidência, referentes

às projeções das posições estimadas geradas por ambos os conjuntos de sensores.

Nesta simulação o SEPrel, CEPrel e os CEPs de cada conjunto de sensores (azul e verde)

das  projeções  no  plano  xy,  foram  estimados  em  aproximadamente  29,  25,  30  e  17  m,

respectivamente. 
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FIG. 4.15  Representação das medidas de precisão aplicadas nas posições estimadas através
do sistema híbrido AOA/TDOA em 3D utilizando 4 sensores de TDOA: (a) plotagem do

SEPrel, CEPrel e da CEP para as posições estimadas de cada conjunto de sensores; e
(b) plotagem do CEPrel, SEPrel, EEPrel (50 e 95%) referentes às posições estimadas

geradas por ambos os conjuntos de sensores.
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5 CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou uma revisão das principais técnicas empregadas na localização

de fontes emissoras de sinais de RF, com ênfase nos métodos que podem ser usados para

localizar emissores em ambientes urbanos.

Dentre as técnicas abordadas, aquelas baseadas em TDOA, incluindo a técnica híbrida

AOA/TDOA, apresentam-se como as mais atraentes para localizar um emissor na aplicação

desejada. Elas são bastante precisas e computacionalmente menos intensas do que as demais

técnicas existentes.

A técnica híbrida AOA/TDOA pode auxiliar na eliminação de ambiguidade associada ao

uso da técnica TDOA isoladamente e pode melhorar a precisão da localização. O uso de um

número de receptores TDOA maior que o mínimo necessário para uma solução única,  na

tentativa de minimizar os erros, é muitas vezes recomendado. O método AOA, eficiente e

mais simples, é bastante sensível em ambientes que apresentem multipercurso. A combinação

de ambas as técnicas pode reduzir as deficiências apresentadas individualmente.

A vantagem marcante  dos  sistemas  híbridos  desenvolvidos  e  implementados  neste

trabalho  é  que,  embora  sejam  soluções  fechadas,  possibilitam  a  utilização  de  sensores

adicionais na tentativa de melhora da acurácia.  Em muitas oportunidades,  as soluções em

forma fechada, embora necessitem de menos cálculos,  não tiram vantagem dos receptores

extras.

Doutrinariamente, uma Companhia de um Batalhão de Infantaria pode ser mobiliada

por cerca de 13 equipamentos rádios. Um sistema de localização de emissor de RF que atenda

esta Companhia desdobrada no terreno, composto por Rádios Definidos por Software, pode

captar  um número  considerável  de  medidas  de  tempo  de  chegada.  Estabelecendo  algum

critério  durante  o  processamento  do  sinal,  as  medidas  com  grandes  erros  podem  ser

descartadas.  

No trabalho, foram implementados três algoritmos em 2D. O primeiro é baseado na

técnica de AOA e trata-se de um algoritmo pautado no Método da Máxima Verossimilhança.

O  segundo  baseia-se  na  técnica  de  TDOA.  Trata-se  de  uma  solução  fechada,  onde  são

conhecidos os tempos de chegada nos receptores. As equações quadráticas proveniente desse

sistema foram linearizadas  vetorialmente.  O terceiro  algoritmo corresponde a  um modelo
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híbrido AOA/TDOA, pautado nas premissas das formulações das técnicas anteriores.

Em 3D foram implementados dois algoritmos: um baseado na técnica TDOA e o outro no

modelo  híbrido  AOA/TDOA.  O  algoritmo  baseado  em  TDOA trata-se  de  uma  solução

fechada  e  o  problema  da  não-linearidade  das  equações  é  resolvido  como  no  modelo

bidimensional. O modelo híbrido AOA/TDOA desenvolvido nesta dimensão também segue as

peculiaridades do modelo em 2D, entretanto apresenta uma vantagem marcante, se comparado

com os modelos de solução fechada, pois ele permite obter vantagem de receptores extras

para melhorar sua acurácia.

Dentre as simulações realizadas com os sistemas bidimensionais implementados neste

trabalho,  as  melhores  acurácias  do  CEP  foram  obtidas  utilizando  o  sistema  híbrido

AOA/TDOA, quando considerada a ausência de erro nas medidas RMS dos AOAs. A técnica

TDOA apresentou  resultados  mais  acurados  que  os  sistemas  AOA,  entretanto  possui  a

limitação de ser um sistema fechado e com a necessidade de quatro medidas de tempo de

chegada. 

A acurácia do CEP das posições projetadas no plano de terra,  geradas pelos sistemas

TDOA e híbrido AOA/TDOA em 3D, apresentaram resultados semelhantes, também quando

considerada a ausência de erros RMS nas medidas dos ângulos de chegada no sistema de

técnicas combinadas. O sistema TDOA em 3D possui a mesma limitação do sistema TDOA

bidimensional,  entretanto  necessita  de  5  sensores  para  o  seu  funcionamento.  No  que  diz

respeito  à  acurácia  do  SPE,  o  modelo  híbrido  AOA/TDOA tridimensional  apresentou  os

melhores resultados nos cenários propostos.

5.1 TRABALHOS FUTUROS

O processo de localização de fonte emissora que envolvem as técnicas TDOA e AOA

pode  ser  dividido  em  duas  etapas.  Em  um  primeiro  momento,  é  necessário  estimar  as

diferenças de tempo de chegada e os ângulos de chegada. Estabelecidos esses parâmetros, em

uma  segunda  etapa,  os  algoritmos  apresentados  nesta  dissertação  permitem determinar  a

posição da fonte emissora.  A implementação de algoritmos capazes de realizar a primeira

parte do processo pode gerar um sistema de localização de fonte emissora bastante robusto, a

serem  aplicados  em  RDS.  Este  sistema,  funcionando  com  ambas  as  etapas  integradas,
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possibilita a realização de uma avaliação de custos, tempo de processamento, largura de banda

e  de  outros  parâmetros  julgados  importantes.  Este  tema  é  deixado  como  sugestão  para

trabalho futuro.

Outro possível objeto de pesquisa é verificar a possibilidade de determinação de um

intervalo  de  confiança  das  medidas  de  precisão,  quando  aplicadas  a  posições  estimadas

utilizando os sensores extras de TDOA dos modelos híbridos apresentados neste trabalho.

Os  intervalos  de  confiança  utilizados  neste  trabalho  são  baseados  em  dados  que

apresentam uma distribuição gaussiana. A projeção gráfica de intervalos gerados a partir da

análise  de  dados  não  gaussianos,  apresenta-se  como  uma  interessante  oportunidade  de

exploração. 

A relação sinal ruído representa um relevante aspecto nos processos de detecção de

sinal de RF. A análise de erros causados por esta relação nos sistemas desenvolvidos neste

trabalho  constitui-se  em  uma  contundente  proposta  de  trabalho  no  âmbito  de  futuras

pesquisas.
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